НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №800-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

м. Київ                                                                               "10" червня 2015 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 представника Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» - Коновалік Наталії Миколаївни (довіреність №00143/0/14-14 від 26.12.2014 року до 30.06.2015 року) у відношенні Публічного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» (далі по тексту – ПАТ «ХК «Київміськбуд»), у відношенні ПАТ «ХК «Київміськбуд» (код за ЄДРПОУ 23527052), місцезнаходження: 01010, м. Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА,  БУДИНОК 4/6, інформація про банківські реквізити та засоби зв’язку відсутні),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №343-ЦД-1-Е від 26.05.2015 року, складеного на підставі протоколу нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД" встановлено порушення ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" вимог:
- частини 1 та частини 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: реєстраційна комісія на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» скликаних на 30.04.2015р. визначила наявність кворуму загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» скликаних на 30.04.2015р. не з загального числа голосуючих акцій товариства, а з загальної кількості випущених товариством акцій. Відповідно до протоколу №2 засідання реєстраційної комісії ПАТ «ХК «Київміськбуд» кворум загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» скликаних на 30.04.2015р. склав 81,73%.
Відповідно до списку акціонерів що прибули на загальні збори 30 квітня 2015р., що наданий контрольній групі як перелік акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» скликаних на 30.04.2015р., для участі у загальних зборах зареєстровано акціонерів що сукупно володіють 54054248 голосами що складає 96,75 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Відповідно до інформації зазначеної у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства ПАТ «ХК «Київміськбуд» складеному станом на 24.04.2015р. (вих. №85137зв від 28.04.2015 р.) загальна кількість голосуючих цінних паперів 55869385 шт., загальна кількість цінних паперів у випуску 66138480 шт.
- частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» - роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» 30.04.2015р. по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХК «Київміськбуд» скликаних на 30.04.2015р., здійснювала лічильна комісія, яка не обиралась загальними зборами акціонерів.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" листом від 19.05.2015 року №01991/0/2-15 (вх. №435/З від 19.05.2015 року) та від 12.05.2015 року №01852/0/2-15 (вх. №420/З від 13.05.2015 року) надано письмові пояснення, відповідно до яких ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" повідомляє, що в наданих документах допущено «арифметичні помилки».
Всебічно, повно та об'єктивно дослідивши обставини справи встановлено, 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.
30.04.2015 року відбулись загальні збори акціонерів ПАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД". Робочою групою Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 30.04.2015 року здійснювався нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах, за результатом чого складено протокол. 
Закон України «Про акціонерні товариства» (№514-VI від 17.09.2008 року) (далі – Закон №514-VI від 17.09.2008 року) визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів.
Згідно з частиною 1 статті 32 Закону №514-VI від 17.09.2008 року загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.
Відповідно до частини 1 статті 34 Закону №514-VI від 17.09.2008 року у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Згідно з частиною 3 статті 40 Закону №514-VI від 17.09.2008 року реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.
Згідно з частиною 1 статті 41 Закону №514-VI від 17.09.2008 року наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.
Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 2 Закону №514-VI від 17.09.2008 року голосуюча акція - акція, власнику якої надається право голосу на загальних зборах акціонерів (далі - загальні збори) для вирішення питань, передбачених законом та статутом акціонерного товариства.
Згідно з частиною 1 статті 41 Закону №514-VI від 17.09.2008 року загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
Таким чином кворум загальних зборів акціонерів повинен визначатись із загальної кількості голосуючих акцій.
Відповідно до частини 1 статті 44 Закону №514-VI від 17.09.2008 року роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.
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, реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних.
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.
Згідно з пунктом 4 статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» одним із основних завдань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень.
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 «ХК «Київміськбуд» 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 "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.

