НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №39-ЦД-1-ДУ
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                                              "03" лютого 2016 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 – Борецького Богдана Володимировича та представника юридичної особи – Леонової Олександри Леонідівни (довіреність №6 від 16.01.2016 року) у відношенні публічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» (далі по тексту - ПАТ «Банк Кредит Дніпро», код за ЄДРПОУ 14352406; місцезнаходження: вул. Мечникова, буд. 3, м. Київ, 01601; інформація про банківські реквізити та засоби зв'язку відсутня),
ВСТАНОВИВ:
Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №46-ЦД-1-ДУ від 21.01.2016 року порушення вимог пункту 10 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (із змінами) – подання ПАТ «Банк Кредит Дніпро» не в повному обсязі інформації (копій документів) у термін визначений у письмовому запиті Центрального територіального департаменту Комісії від 19.11.2015р. вих. № 04/014219 (термін виконання до 30.11.2015р).
Запитом Центрального територіального департаменту Комісії від 19.11.2015р. вих. № 04/014219 вимагалось від ПАТ «Банк Кредит Дніпро» подати зокрема: внутрішні Положення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що регулюють депозитарну діяльність ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (з додатками), чинні у період з 01.08.2015 року.
На виконання запиту Центрального територіального департаменту Комісії від 19.11.2015р. вих. № 04/014219, ПАТ «Банк Кредит Дніпро» супровідним листом від 27.11.2015р. № 1/39-7923 (вх. № 1078/з від 01.12.2015р.) було подано: Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи, затвердженого Протоколом Правління ПАТ «Банк Кредит Дніпро» 17.11.2015 року № 96/1 та Положення про депозитарне управління ПАТ «Банк Кредит Дніпро», затвердженого рішенням Єдиного акціонера ПАТ «Банк Кредит Дніпро» 02.11.2015 року.
Станом на 11.01.2016р., ПАТ «Банк Кредит Дніпро» не подано Внутрішні Положення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що регулюють депозитарну діяльність ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (з додатками), чинні у період з 01.08.2015р.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ «Банк Кредит Дніпро» листом від 21.01.2016 року б/н (вх. №37/З від 21.01.2016 року) надано письмові пояснення.
Оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи уповноважена особа Комісії дійшла до висновку, що ПАТ «Банк Кредит Дніпро» подало не в повному обсязі інформацію до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в термін, визначений запитом про надання інформації від 19.11.2015 року №04/01/4219, чим порушено вимоги пункту 10 статті 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.
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 особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства.
Відповідно до статті 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають право
- вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень; 
- вимагати в межах своєї компетенції в посадових осіб підприємств, установ, організацій надання письмових пояснень.
Встановлено, що 19.11.2015 року за вих. №04/01/4219 на адресу ПАТ «Банк Кредит Дніпро» направлено запит про надання інформації з терміном надання інформації до 30.11.2015 року.
Запитом Центрального територіального департаменту Комісії від 19.11.2015р. вих. № 04/01/4219 від ПАТ «Банк Кредит Дніпро» вимагалось надати внутрішні Положення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що регулюють депозитарну діяльність ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (з додатками), чинні у період з 01.08.2015 року.
На виконання запиту від 19.11.2015р. вих. № 04/01/4219 ПАТ «Банк Кредит Дніпро» до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку супровідним листом від 27.11.2015р. № 1/39-7923 (вх. № 1078/з від 01.12.2015р.) подано копії документів, проаналізувавши які встановлено, що ПАТ «Банк Кредит Дніпро» не було надано внутрішніх Положень ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що регулюють депозитарну діяльність ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (з додатками), які були чинні у період з 01.08.2015 року.
Запитом про надання інформації від 19.11.2015р. вих. № 04/01/4219 було передбачено, що у разі відсутності з об’єктивних причин будь-якої інформації (копій документів), з цього приводу ПАТ «Банк Кредит Дніпро» необхідно надати письмові пояснення.
Письмових пояснень щодо причин відсутності та ненадання Положень ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що регулюють депозитарну діяльність ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (з додатками), які були чинні у період з 01.08.2015 року, ПАТ «Банк Кредит Дніпро» надано не було.
Згідно з поясненнями ПАТ «Банк Кредит Дніпро», поданими до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів листом від 21.01.2016 року б/н (вх. №37/З від 21.01.2016 року) – «чинними з 01.08.2015 року Положеннями Депозитарної установи» розуміються чинні на момент подання відповіді на запит документи (Положення) Депозитарної установи, а не всі документи та Положення, що діяли в період з 01.08.2015 року». Також, цим листом надано Положення про управління депозитарної діяльності ПАТ «Банк Кредит Дніпро», затвердженого правлінням ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (протокол №35/1 від 07.07.2015 року).
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.
На дату розгляду справи ПАТ «Банк Кредит Дніпро» надано інформацію, яка вимагалась запитом від 19.11.2015 року №04/01/4219.
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 подання не в повному обсязі інформації до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в термін, визначений запитом від 19.11.2015 року №04/04/4219, накласти на штрафну санкцію у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.
	Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.



Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в УДКСУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА.
Реквізити рахунків, для зарахування надходжень до державного бюджету по коду класифікації доходів бюджету 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» символ звітності 106;
	Банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві;

Код банку отримувача: 820019;
	Отримувач коштів: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА;

Код ЄДРПОУ отримувача: 38004897;
Рахунок отримувача: 31110106700007.

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.

