НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №1103-ЦД-1-Е
про закриття справи про правопорушення на ринку цінних паперів 

м. Київ                                                                                     23 липня 2014 року

Я, директор Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Жупаненко Віктор Миколайович, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.09.2012 року №1239, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів – Пушнової Ірини Олександрівни та представника юридичної особи – Авраменка Сергія Петровича (довіреність від 01.07.2014 року №66), у відношенні Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі ПАТ «АК «Київводоканал»), місцезнаходження: вул. Лейпцизька, буд. 1-а, м. Київ, 01015; код за ЄДРПОУ 03327664; поточні рахунки в національній валюті - №26000001002552, №26043002002552, №26044001002552, депозитний рахунок -  № 26152001002552, кредитний рахунок - №20631001002552 в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 399111) тел./факс телефон: (044) 254-55-31, 226-30-38, 280-27-92, факс: (044) 254-32-61),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №1069-ЦД-1-Е від 08.07.2014 року порушення ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" вимог ст.77 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами і доповненнями) - ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" не зберегло (знищило) документи, які є обов’язковими для зберігання за місцезнаходженням Товариства, а саме:
- документи, що підтверджують права товариства на майно;
- документи бухгалтерського обліку.
Відповідно до частини першої ст.77 Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами і доповненнями) визначено – акціонерне товариство зобов'язане зберігати:
1) статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір; 
2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них; 
3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства; 
4) документи, що підтверджують права товариства на майно; 
5) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; 
6) протоколи загальних зборів; 
7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів; 
8) протоколи засідань наглядової ради та колегіального виконавчого органу, накази і розпорядження голови колегіального та одноосібного виконавчого органу; 
9) протоколи засідань ревізійної комісії, рішення ревізора товариства; 
10) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства; 
11) річну фінансову звітність; 
12) документи бухгалтерського обліку; 
13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам; 
14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства; 
15) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій; 
16) особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства; 
17) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу. 
Відповідно до частини другої статті 77 Закону України «Про акціонерні товариства» документи, передбачені частиною першою статті 77 Закону України «Про акціонерні товариства», зберігаються в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" листом за вх. №8007 від 23.07.2014 року надано письмові пояснення, які розглянуто уповноваженою особою Комісії, відповідно до яких – «листом №1279/32 від 27.05.2014 року було надано пояснення про виїмку документів правоохоронними органами та довідку про знищення документів бухгалтерського обліку, оскільки закінчився термін їх зберігання».
Розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів уповноважена особа Комісії дійшла до висновку про відсутністю в діях ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" складу правопорушення з огляду на таке.
Листом від 27.05.2014 року №1279/32 ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" надано копію протоколу обшуку від 11.03.2011 року та довідку про знищення документів. Також до розгляду справи надано довідку Печерського районного управління головного управління МВС України в м. Києві від 23.07.2014 року №54/1478 щодо розгляду заяв про неправомірні дії колишнього керівника ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ", що полягають у викраденні оригіналів документів (в тому числі правовстановлюючих і службових документів), які належать ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ", відповідно до якої вказана заява зареєстрована за вх. №2533 від 17.03.2014 року та перебуває у матеріалах провадження слідчого відділу Печерського РУ в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12014100061478.
Враховуючи вищевикладене  на підставі пункту 2 розділу ІІІ, підпункту 2 пункту 3 розділу VІІ 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:

Справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ" закрити у зв’язку з відсутністю складу правопорушення.

	Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.


Постанову може бути оскаржено до суду у встановленому законодавством порядку.



Уповноважена особа Комісії                                                   Жупаненко В.М.

