НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА №988-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 заступника начальника управління - начальника відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів юридичного управління - Керімова Раміла Ракіфовича та представників Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» - Лисюка Максима Олександровича (довіреність від 15.05.2014 року) та Коновалік Наталії Миколаївни (довіреність від 15.05.2014 року) у відношенні Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» (далі по тексту – ПАТ «ХК «Київміськбуд»), (код за ЄДРПОУ 23527052), місцезнаходження: 01010, м. Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 4/6, банківські реквізити: п.р. № 26007148319 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, засоби зв’язку: (044) 280-53-60),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №949-ЦД-1-Е від 24.06.2014 року з урахуванням постанови про виділення справи про правопорушення на ринку цінних паперів в окреме провадження порушення ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" вимог:
- п.2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» - в перелік питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» скликаних на 09.04.2013 року, не включене питання щодо затвердження річного звіту товариства, яке є обов’язковим для включення згідно п. 11 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства».
Відповідно до п.2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства». – «До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 цього Закону».
Відповідно до п. 11 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» - «затвердження річного звіту товариства».
- п. 9 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» - на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд», що були скликані 25.04.2012р. не проводилось голосування з питання порядку денного № 14 в частині обрання Голови Наглядової ради, на зборах акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд», що були скликані 09.04.2013р. не проводилось голосування з питання порядку денного № 8 «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» та № 9 «Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними особами в Наглядову раду Товариства. Визначення особи (осіб) яка (які) уповноважуються на підписання зазначених договорів».
Відповідно до п. 9 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» - На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" листом від 23.06.2014 року №03158/0/2-14 (вх. №6506 від 24.06.2014 року) надано письмові пояснення, відповідно до яких – ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" не погоджується з зазначеним висновком з підстав того, що законодавством не розкривається зміст терміну «річний звіт товариства» та не визначено, яку інформацію необхідно зазначити у такому звіті».
Розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, Уповноважена особа Комісії встановила, що ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" порушено вимоги законодавства про цінні папери, за що п. 5 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб з огляду на таке.
Відповідно до пункту 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства».
Відповідно до пункту 11 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів належить «затвердження річного звіту товариства».
До порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" від 09.04.2013 року питання щодо затвердження річного звіту товариства включено не було.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством.
Відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється, зокрема з метою дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства.
Відповідно до статті 2 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється зокрема з метою:
	реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних;
	одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на формування цін на ринку цінних паперів;
	захисту прав учасників фондового ринку; 
	дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства;
	контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.

Відповідно до пункту 2 статті 2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» учасники фондового ринку - емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку.
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.
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 "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" 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                                                              Жупаненко В.М.

