НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №2079-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                                           "09" грудня 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 головного спеціаліста відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів юридичного управління – Пушнової Ірини Олександрівни та представника юридичної особи – Козачук Майї Павлівни (довіреність від 15.09.2015 року №Д-48/15) у відношенні Публічного акціонерного товариства «Київгаз» (далі за текстом – ПАТ «КИЇВГАЗ») (код ЄДРПОУ 03346331; місцезнаходження: вул. Кіквідзе, 4-б, м. Київ, 01103; інформація про розрахункові рахунки відсутня),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №1632-ЦД-1-Е від 01.12.2015 року порушення ПАТ "КИЇВГАЗ" вимог п. 10 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», а саме: подання ПАТ «КИЇВГАЗ» не в повному обсязі інформації (копії документів), які вимагалися запитом Центрального територіального департаменту від 13.10.15 вих. №04/02/3803.
Відповідно до запиту Центрального територіального департаменту ПАТ «КИЇВГАЗ» у термін до 23.10.15 необхідно було надати інформацію та копії наступних документів:
	статуту ПАТ «КИЇВГАЗ» (в діючій редакції);

протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВГАЗ» від 15.05.12 р.;
положення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «КИЇВГАЗ»;
порядку нарахування та виплати дивідендів акціонерам ПАТ «КИЇВГАЗ», зокрема, ПрАТ «Компанія «Київенергохолдинг» за період з 2012 по 2015 рр.;
суму депонованих та суму виплачених коштів у 2013-2015 рр. ПрАТ «Компанія «Київенергохолдинг» у вигляді дивідендів за акціями ПАТ «КИЇВГАЗ»;
документів, що підтверджують виплату дивідендів за цінними паперами ПАТ «КИЇВГАЗ» акціонеру ПрАТ «Компанія «Київенергохолдинг» за період з 2012 по 2015 рр.;
у разі невиплати дивідендів за акціями ПАТ «КИЇВГАЗ» акціонеру ПрАТ «Компанія «Київенергохолдинг» надати пояснення, що спричинили дані обставини та надати документи, які будуть підтверджувати викладені пояснення;
листи, звернення, запити ПрАТ «Компанія «Київенергохолдинг» до ПАТ «КИЇВГАЗ» щодо виплати дивідендів з 01.07.15 по 13.10.15 із зазначенням дати та реєстраційного номеру;
відповіді ПАТ «КИЇВГАЗ» на листи, звернення, запити ПрАТ «Компанія «Київенергохолдинг» із зазначенням дати та реєстраційного номеру;
витяг з журналів вхідної та вихідної документації ПАТ «КИЇВГАЗ» щодо реєстрації вищезазначених листів, звернень, запитів ПрАТ «Компанія «Київенергохолдинг» та відповідей з обов’язковим зазначенням дати та реєстраційного номеру документів;
документ, що підтверджує направлення відповідей ПАТ «КИЇВГАЗ» до ПрАТ «Компанія «Київенергохолдинг» за період з 01.07.15 по 12.10.15.
Запитом про надання інформації від 13.10.15 вих. №04/02/3803 було встановлено термін надання інформації до 23.10.2015 року. Також запитом про надання інформації від 13.10.15 вих. №04/02/3803 було встановлено, що у разі відсутності будь-якої запитуваної інформації ПАТ «КИЇВГАЗ» необхідно надати з цього приводу письмові пояснення з доданням у разі наявності підтверджуючих документів.
Листом від 23.10.15 №2440/09 (від 23.10.15 вх. №886/з) ПАТ «КИЇВГАЗ» на запит Центрального територіального департаменту надало документи, проаналізувавши, яких встановлено, що ПАТ «КИЇВГАЗ» не надало:
	положення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «КИЇВГАЗ»;

відповідь ПАТ «КИЇВГАЗ» на лист ПрАТ «Компанія «Київенергохолдинг» від 30.07.15 вих. №21 (від 03.08.15 вх. №2729);
витяг з журналу вхідної кореспонденції ПАТ «КИЇВГАЗ» щодо реєстрації листів від 30.07.15 вих. №21 (від 03.08.15 вх. №2729) та 25.08.15 вих. №32 (від 27.08.15 вх. №2985) та витяг з журналу вихідної кореспонденції ПАТ «КИЇВГАЗ» щодо реєстрації відповіді до ПрАТ «Компанія «Київенергохолдинг» від 03.09.15 №2125/09 з обов’язковим зазначенням дати та реєстраційного номеру документів;
документ, що підтверджує направлення відповідей ПАТ «КИЇВГАЗ» до ПрАТ «Компанія «Київенергохолдинг» за період з 01.07.15 по 12.10.15.
Будь-які пояснення щодо відсутності документів до Центрального територіального департаменту не надано.
Розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, Уповноважена особа комісії дійшла до висновку, що ПАТ "КИЇВГАЗ" не подало інформацію (копій документів) до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в термін, визначений запитом №04/02/3803 від 13.10.2015 року (до 23.10.2015 року), чим порушено вимоги п. 10 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» за що пунктом 7 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб з огляду на таке.
Встановлено, що 13.10.2015 року за вих. №04/02/3803 Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до ПАТ "КИЇВГАЗ" надіслано запит про надання інформації з терміном надання інформації до 23.10.2015 року включно. Відповідно до запиту про надання інформації від 13.10.2015 року за вих. №04/02/3803 ПАТ "КИЇВГАЗ" необхідно було у термін до 23.10.2015 року надати запитувану інформацію (в тому числі копії документів). Запитом про надання інформації від 13.10.2015 року за вих. №04/02/3803 було передбачено, що в разі відсутності будь-якої інформації (документів), ПАТ "КИЇВГАЗ" необхідно надати з цього приводу письмові пояснення щодо причин відсутності інформації (документів) з наданням підтверджуючих документів.
Встановлено, що листом від 23.10.15 №2440/09 (від 23.10.15 вх. №886/з) ПАТ «КИЇВГАЗ» на запит Центрального територіального департаменту надало документи, проаналізувавши, яких встановлено, що ПАТ «КИЇВГАЗ» надано інформацію на запит не в повному обсязі.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ «КИЇВГАЗ» додатково листом від 01.12.2015 року (вх. №1079/З від 01.12.2015 року) на виконання запиту від 13.10.2015 року за вих. №04/02/3803 надано інформацію (копії документів) в повному обсязі, в тому числі пояснення щодо причин відсутності іншої інформації, яка вимагалась запитом.
Таким чином, на запит від 13.10.2015 року №04/02/3803 запитувану інформацію в повному обсязі ПАТ «КИЇВГАЗ» надано тільки 01.12.2015 року.
Відповідно до пункту 10 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства.
Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).
Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» учасники фондового ринку - емітенти або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери.
Згідно з частиною 2 статті 47 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а також інші державні органи у межах своїх повноважень, визначених законом.
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 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.
Відомості про наявність повторного вчинення правопорушення особою, щодо якої складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів відсутні.
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 Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в термін, визначений запитом від 13.10.2015 року вих. №04/02/3803, накласти на ПАТ "КИЇВГАЗ" штрафну санкцію у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) 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 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.

