НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №1843-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

м. Київ                                                                         "11" листопада 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 юридичної особи – Метенка Тараса Ігоровича (довіреність б/н від 23.10.2015 року до 30.11.2015 року) у відношенні Приватного акціонерного товариства "Видобувна компанія "УКРНАФТОБУРІННЯ" (надалі – ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ"), що є правонаступником Закритого акціонерного товариства "Видобувна компанія "УКРНАФТОБУРІННЯ" (надалі – ЗАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ") (код ЄДРПОУ: 33152471, місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Сергія Струтинського, 6),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №1351-ЦД-1-Е від 27.10.2015 року порушення вимог частини 6 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства»: на загальних зборах акціонерів ЗАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" від 15.07.2015 року розглядалися питання не включенні до порядку денного загальних зборів акціонерів ЗАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" (Витяг з Протоколу №7 загальних зборів ЗАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" від 15.07.2015 року), а саме: питання втрати чинності діючих положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПрАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" листом від 27.10.2015 року надано письмові пояснення.
Всебічно, повно та об'єктивно дослідивши обставини справи встановлено, що ПРАТ "ВК"УКРНАФТОБУРІННЯ" порушено вимоги частини 6 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» з огляду на таке.
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.
Відповідно до частини 1 статті 32 Закону №514-VI від 17.09.2008 року загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.
Відповідно до частини 6 статті 42 Закону №514-VI від 17.09.2008 року визначено, що загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
Відповідно до абзацу 3 частини 1 статті 38 Закону №514-VI від 17.09.2008 року товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті.
Відповідно до пункту 5 частини 3 статті 38 Закону №514-VI від 17.09.2008 року повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариство має дані про перелік питань, що виносяться на голосування.
Відповідно до повідомлення про скликання на 15.07.2015 року загальних зборів акціонерів ЗАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" до порядку денного внесено питання «Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також інших внутрішніх документів, що регламентують діяльність Товариства, шляхом викладення положень в новій редакції» (питання №27 порядку денного).
Відповідно до протоколу загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства "Видобувна компанія "УКРНАФТОБУРІННЯ" від 15.07.2015 року №7 по питанню №27 порядку денного вирішили «затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, в нових редакціях, винести на розгляд наступних загальних зборів акціонерів.
З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 15.07.2015 року, вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства».
Загальними зборами акціонерів ЗАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ", які відбулись 15.07.2015 року, по питанню №27 порядку денного «Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також інших внутрішніх документів, що регламентують діяльність Товариства, шляхом викладення положень в новій редакції» прийнято рішення «Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, в нових редакціях, винести на розгляд наступних загальних зборів акціонерів. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 15.07.2015 року, вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства».
Порядок денний загальних зборів акціонерів ЗАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ", які відбулись 15.07.2015 року, не містив окремого питання щодо визнання внутрішніх положень ЗАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ" такими, що втратили чинність (з урахуванням того, що рішення про внесення змін до внутрішніх положень згідно рішення загальних зборів не приймалось та перенесено на інші загальні збори акціонерів).
Таким чином, загальними зборами акціонерів ЗАТ "ВК "УКРНАФТОБУРІННЯ", які відбулись 15.07.2015 року, прийнято рішення з питання, не включеного до порядку денного загальних зборів 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.
Відомості про наявність повторного вчинення правопорушення особою, щодо якої складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів, відсутні.
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 ПРАТ "ВК"УКРНАФТОБУРІННЯ" 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.

