НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №2080-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 №1631-ЦД-1-Е від 01.12.2015 року порушення ПАТ "КИЇВГАЗ" вимог частини 2 статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства» - ПАТ «Київгаз» протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів 15.05.13 рішення про нарахування та виплату дивідендів за підсумками діяльності товариства у 2012 році не здійснило виплату дивідендів акціонеру ПрАТ «Компанія «Київенергохолдинг».
ПАТ «Київгаз» платіжним дорученням 14.01.14 здійснило перерахування ПрАТ «Компанія «Київенергохолдинг» дивідендів в сумі – 
1 000 000,00 грн.
Станом на 03.11.15 сума невиплачених дивідендів за акціями ПАТ «Київгаз» акціонеру ПрАТ «Компанія «Київенергохолдинг» складає – 
4 003 199,39 грн.
До підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "КИЇВГАЗ" листом від 01.12.2015 року (вх. №1080/З від 01.12.2015 року) надано письмові пояснення, відповідно до яких – «невиплата дивідендів в повному обсязі ПрАТ «Київенергохолдинг» спричинена тим, що ПАТ «Київгаз» на теперішній час знаходиться в скрутному фінансовому становищі».
Всебічно, повно та об'єктивно дослідивши обставини справи ПАТ "КИЇВГАЗ" порушено вимоги частини 2 статті 30 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.
Згідно з частиною 1 статті 3 Закону №514-VI від 17.09.2008 року акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
Згідно з пунктом 8 частини 1 статті 2 Закону №514-VI від 17.09.2008 року корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами.
Згідно з частиною 1 статті 4 Закону №514-VI від 17.09.2008 року акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.
Згідно з частиною 1 статті 25 Закону №514-VI від 17.09.2008 року кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на отримання дивідендів.
Відповідно до частини 1 статті 30 Закону №514-VI від 17.09.2008 року дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
Відповідно до частини 2 статті 30 Закону №514-VI від 17.09.2008 року виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
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.
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 ПАТ "КИЇВГАЗ" 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.

