НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №812-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

м. Київ                                                                                    18 червня 2014 року

Я, Уповноважена особа Комісії - Цибуля Олег Володимирович, т.в.о. директора Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі статті 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1239 від 11.09.2012 року, наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №203-КВ від 20.03.2014 року та наказу директора Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №47 від 20.03.2014 року, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів – Гладкої Світлани Віталіївни та представника юридичної особи - Волокітіна Олександра Володимировича (довіреність від 02.06.2014 року №235) у відношенні Приватного акціонерного товариства «Дніпро - Спецгідроенергомонтаж» (далі по тексту – ПАТ «Дніпро - Спецгідроенергомонтаж»), (код за ЄДРПОУ 14183323), місцезнаходження: 03058, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 9, нежиле приміщення №283),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №767-ЦД-1-Е від 03.06.2014 року факт порушення ПАТ "ДНІПРО-СГЕМ" вимог:
- ч. 1 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: реєстраційною комісією визначено кворум загальних зборів товариства скликаних 23.04.14р. за результатом реєстрації акціонерів, які сукупно є власниками менше як 60 % голосуючих акцій.
На загальних зборах ПАТ "ДНІПРО-СГЕМ" скликаних на 23.04.14р. зареєструвались акціонери (їх представники) загальною кількістю голосів 544 773 шт., що складає 56,74 %, а реєстраційною комісією визначено кворум  зареєстрованих акціонерів (їх представників) загальною кількістю голосів 544 773 шт., що складає 99,23% (Протокол № 2 від 23.04.14р.)
Відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства»: «наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства».
Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- абз. 1 ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме загальні збори акціонерів ПАТ "ДНІПРО-СГЕМ" призначені на 23.04.2014 року проводились без наявності кворуму.
Відповідно до абз. 1 ч. 2 Ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства»:«Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій».
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "ДНІПРО-СГЕМ" листом від 02.06.2014 року №234 надано письмові пояснення, які розглянуто Уповноваженою особою Комісії, відповідно до яких – «на підставі п. 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» та ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційна комісія ПАТ «Дніпро-СГЕМ» цілком правомірно встановила наявність кворуму на загальних зборах 23 квітня 2014 р., що було відображено в протоколі засідання комісії».
Розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів та надані письмові пояснення, Уповноважена особа Комісії дійшла до висновку про порушення ПАТ "ДНІПРО-СГЕМ" вимог законодавства про цінні папери виходячи з наступного.
Відповідно до п. 10 розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про депозитарну систему України» (5178-17) - власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та 
Відповідно до п. 1 розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про депозитарну систему України» (5178-17) - цей Закон набирає чинності через дванадцять місяців з дня його опублікування.
Закон України «Про депозитарну систему України» (5178-17) опубліковано в офіційному виданні «Голос України» від 11.10.2012 року №191.
Відповідно до пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку виносити попередження, зупиняти на термін до одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента, дію ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювати дію таких ліцензій.
Протягом року ця дія вчинена ПАТ "ДНІПРО-СГЕМ" вперше.
Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 3 розділу VII, пункту 2.1. розділу ХVІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.12 №1470 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.11.12 за №1855/22167,

ПОСТАНОВИВ:

За порушення вимог законодавства про цінні папери, накласти на ПАТ "ДНІПРО-СГЕМ" санкцію у вигляді попередження.
	Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Постанову може бути оскаржено протягом п'ятнадцяти робочих днів до центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.



Уповноважена особа Комісії                                                           Цибуля О.В.

