НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №765-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                               "01" червня 2016 року

Я, уповноважена особа Комісії – т.в.о. директора Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Алексейчук Руслана Василівна, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.09.2012 року №1239 та наказу директора Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2016 року №47, 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 – Закревської Людмили Василівни (довіреність від 30.05.2016 року №Д-42/16) у відношенні Публічного акціонерного товариства «Київгаз» (далі по тексту - ПАТ «Київгаз»), код за ЄДРПОУ 03346331; місцезнаходження: вул. Кіквідзе, буд. 4 Б, м. Київ, 01103; п/р 260093011276 відкритий в АТ "Ощадбанк" МФО № 300465 та п/р 26004010044918 відкритий в АТ "Укрексiмбанк" МФО № 322313; тел. (044) 495-04-04 факс  (044) 498-73-00),
ВСТАНОВИЛА:
Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №724-ЦД-1-Е від 19.05.2016 року факт порушення ПАТ "КИЇВГАЗ" вимог п. 10 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - неподання ПАТ «Київгаз» інформації (копій документів) у термін визначений у запиті Центрального територіального департаменту Комісії від 25.03.2016 року вих. №04/01/1001 (термін подання до 08.04.2016р.), а саме:
	Статут Товариства, який був чинний у період з 01.01.2013р. по 30.03.2016р.;

Внутрішні Положення Товариства про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Загальні збори, чинні у період з 01.01.2013р. по 30.03.2016р.;
Чинні Договори (із змінами і доповненнями), які укладені з професійними учасниками фондового ринку, Центральним депозитарієм (із додаванням Актів прийому-передачі документів), у період з 01.01.2013р. по 30.03.2016р.;
	Інформацію про керівний склад Товариства (виконавчий орган, наглядову раду, корпоративного секретаря (у разі відсутності надати інформацію хто виконує його обов’язки), ревізійну комісію (ревізора) за період з 01.01.2013р. по 30.03.2016р. з вказівкою назви та коду за ЄДРПОУ для юридичних осіб, прізвища, ім’я та по батькові для фізичних осіб, дати їх призначення та звільнення, з доданням документів, що підтверджують їх призначення та звільнення (протоколи (рішення) органів управління, накази на призначення, договори (контракти), тощо);
	Вимоги акціонерів Товариства до виконавчого органу Товариства/Наглядової ради Товариства, щодо скликання та проведення загальних зборів Товариства, за період з 01.01.2013р. по 30.03.2016р.;
Внутрішній документообіг про направлення/переадресацію вимог акціонерів Товариства про скликання та проведення загальних зборів Товариства до Наглядової ради Товариства та прийняті рішення Наглядової ради Товариства на зазначенні вимоги, за період з 01.01.2013р. по 21.03.2016р.;
Рішення уповноважених органів Товариства, акціонерів Товариства про скликання загальних зборів Товариства у період з 01.01.2013р. по 21.03.2016р., відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»  (із змінами) та направлені акціонерам Товариства;
Журнал вхідної/вихідної кореспонденції Товариства, щодо п. 5 та п. 7 даного запиту; 
Розпорядження Товариства до ПАТ «Національний депозитарій України» або до депозитарної установи, щодо складання реєстрів власників іменних цінних паперів Товариства, на підставі яких здійснювалось письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та реєстрація акціонерів Товариства на участь у загальних зборах Товариства, у період з 01.01.2013р. по 30.03.2016р.;
Першу та останню сторінки реєстру (переліку) власників іменних цінних паперів Товариства, на підставі якого здійснювалась письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, у період з 01.01.2013р. по 30.03.2016р. (із інформацією про дату, станом на яку складений реєстр власників іменних цінних паперів Товариства, та щодо засвідчення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства уповноваженою особою та печаткою Центрального депозитарію або депозитарною установою), отриманого від Центрального депозитарію або депозитарної установи;
Першу та останню сторінки реєстру (переліку) власників іменних цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, призначених у період з 01.01.2013р. по 30.03.2016р. (із інформацією про дату, станом на яку складений реєстр власників іменних цінних паперів Товариства, та щодо засвідчення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства уповноваженою особою та печаткою Центрального депозитарію або депозитарною установою), отриманого від Центрального депозитарію або депозитарної установи;
Рішення уповноваженого органу Товариства, акціонерів Товариства, на яких приймались рішення про внесення змін та/або доповнень до порядку денного загальних зборів Товариства, скликаних за період з 01.01.2013р. по 30.03.2016р.;
Документи, що підтверджують надсилання акціонерам Товариства письмових повідомлень про скликання загальних зборів Товариства та про зміни в порядку денному загальних зборів Товариства призначених у період з 01.01.2013р. по 30.03.2016р., та про порядок денний цих зборів, зокрема  ПрАТ «Компанія Київенергохолдінг» (реєстр поштових відправлень з відміткою (штампом) пошти, лист з відміткою про отримання, звіт по конвертах/марках, тощо);
Текст письмового повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та про зміни в порядку денному загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних у період з 01.01.2013р. по 21.03.2016р., які надсилались акціонерам Товариства;
Витяги з офіційних друкованих органів про скликання загальних зборів Товариства та про зміни в порядку денному загальних зборів Товариства, призначених у період з 01.01.2013р. по 30.03.2016р.;
Документи, що підтверджують надсилання фондовій біржі, на якій Товариства пройшло процедуру лістингу, повідомлень про скликання загальних зборів Товариства, призначених у період з 01.01.2013р. по 30.03.2016р., та про порядок денний цих зборів (у разі наявності);
Договір (із змінами і доповненнями), укладений із депозитарною установою або ПАТ «Національний депозитарій України» щодо повідомлення акціонерів Товариства про проведення загальних зборів Товариства, скликаних у період з 01.01.2013р. по 30.03.2016р., про зміни в порядку денному цих зборів та щодо проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства та  підрахунку голосів під час голосування на загальних зборів Товариства (з доданням документів, що підтверджують виконання умов договору);
	Рішення уповноваженого органу Товариства або акціонерів Товариства, про призначення реєстраційної комісії та її складу (Голови реєстраційної комісії) для проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства, призначених у період з 01.01.2013р. по 30.03.2016р.;
	Рішення уповноваженого органу Товариства або акціонерів Товариства, щодо затвердження форми і тексту бюлетенів на загальні збори Товариства, скликаних у період з 01.01.2013р. по 30.03.2016р.;
Форма і текст бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства, скликаних у період з 01.01.2013р. по 30.03.2016р.;
Протоколи проведення загальних зборів Товариства (із додатками) скликаних у період з 01.01.2013р. по 30.03.2016р.;
Інформацію про веб-сторінку Товариства в мережі Інтернет;
Листи, заяви, клопотання, скарги, вимоги, тощо, які надходили на адресу Товариства від ПрАТ «Компанія Київенергохолдінг» у період з 01.01.2013р. по 21.03.2016р.;
Відповіді надані Товариством на листи, заяви, клопотання, скарги, вимоги, тощо, які надходили на адресу Товариства від ПрАТ «Компанія Київенергохолдінг» у період з 01.01.2013р. по 21.03.2016р.;
	Письмові пояснення, щодо дій та заходів вчинених Товариством на листи, заяви, розпорядження, вимоги, тощо, які надходили на адресу Товариства від ПрАТ «Компанія Київенергохолдінг» у період з 01.01.2013р. по 21.03.2016р. (з доданням підтверджуючих документів).
Станом на 19 травня 2016 року до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надійшов пакет документів від ПАТ «Київгаз» від 18.05.2016р. вх. № м452/з, які вимагалися письмовим запитом від 25.03.2016 року вих. №04/01/1001.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "КИЇВГАЗ" листом від 19.05.2016 року №1028/09 (вх. №456/З від 19.05.2016 року) надано письмові пояснення, відповідно до яких – «вся наявна інформація Товариства та копії документів на вищезазначений запит Комісії були надані ПАТ «Київгаз» 18.05.2016 року №1020/09».
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "КИЇВГАЗ" листом від 20.05.2016 року №1049/04 (вх. №476/З від 24.05.2016 року) надано письмові пояснення, які розглянуто та долучено до матеріалів справи.
Розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів встановлено наступне.
25 березня 2016 року за вих. №04/01/1001 уповноваженою особою Комісії направлено запит про надання інформації та копій документів до ПАТ «Київгаз» з встановленим терміном надання такої інформації та копій документів до 08.04.2016 року. Запит вручено об’єктом поштового зв’язку 30.03.2016 року.
Листом від 18.05.2016 року №1020/09 ПАТ «Київгаз» до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на виконання запиту про надання інформації від 25.03.2016 року вих. №04/01/1001 подано пакет документів.
Розглянувши справу про правопорушення, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, уповноважена особа Комісії дійшла до висновку, що ПАТ «Київгаз» не подано інформації в термін, визначений запитом від 25.03.2016 року №04/01/1001, 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.
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 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
ПОСТАНОВИЛА:
За неподання інформації до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в термін, визначений в запиті Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.03.2016 року №04/01/1001, накласти на Публічне акціонерне товариство "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 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                                                          Алексейчук Р.В.

