НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №1003-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

м. Київ                                                                                                  09 липня 2014 року

Я, уповноважена особа Комісії - 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 начальника відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів - Керімова Раміла Ракіфовича у відношенні Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Енергомережаінвест» (надалі – ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережаінвест»), що є правонаступником Приватного акціонерного товариства «Сонячний берег» (надалі – ПрАТ «Сонячний берег») (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 12, код ЄДРПОУ: 32113410, тел./факс (044) 246-24-46), (керівник та/або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з'явився),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №960-ЦД-1-Е від 24.06.2014 року порушення ПРАТ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОМЕРЕЖАІНВЕСТ" вимог пункту 4 розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або переведенням випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України №802/23334 від 22 травня 2013 року, а саме: документи для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування ПрАТ «Сонячний берег» надані до реєструвального органу (за вх. №96/КФ від 19.03.14 р.) пізніше ніж через 60 календарних днів з дати державної реєстрації в органах державної реєстрації змін до установчих документів емітента, пов’язаних зі зміною його найменування (Статут ПрАТ «Холдингова компанія «Енергомережаінвест», затверджений  рішенням єдиного акціонера №1/14 ПрАТ «Сонячний берег» від 16.01.2014 року та зареєстрований Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві 16.01.2014 р.).
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПРАТ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОМЕРЕЖАІНВЕСТ" письмових пояснень, письмових заперечень, письмових клопотань надано не було.
Розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, встановлено, що ПРАТ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОМЕРЕЖАІНВЕСТ" не подало інформацію до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в термін, визначений чинним законодавством, за що ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб з огляду на таке.
Відповідно до пункту 4 розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або переведенням випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування, емітент подає документи для заміни свідоцтва (свідоцтв) не пізніше 60 календарних днів з дати державної реєстрації в органах державної реєстрації змін до установчих документів емітента, пов’язаних зі зміною його найменування, і не пізніше 30 календарних днів з дати прийняття уповноваженим органом емітента рішення про переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування.
Відповідно до пункту 7 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Протягом року ця дія вчинена ПРАТ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОМЕРЕЖАІНВЕСТ" вперше.
Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 14 статті 8, статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 3 розділу VII, пункту 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 неподання інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в термін, визначений чинним законодавством, накласти на ПРАТ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОМЕРЕЖАІНВЕСТ" штрафну санкцію у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1020 (одна тисяча двадцять) гривень.
	Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Постанову може бути оскаржено п'ятнадцяти робочих днів до центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.

Уповноважена особа Комісії                                                                Жупаненко В.М.

