НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №825-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                               "22" червня 2016 року

Я, уповноважена особа Комісії – т.в.о. директора Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Пересунько Дмитро В'ячеславович, 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 16.06.2016 року №49, 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 – Тютюнник Світлани Вікторівни (довіреність №Д-39/16 від 23.05.2016 року) у відношенні Публічного акціонерного товариства «Київгаз» (далі по тексту - ПАТ «Київгаз»), (код за ЄДРПОУ 03346331; місцезнаходження: вул. Кіквідзе, буд. 4 Б, м. Київ, 01103; інформація про банківські відсутня, засоби зв'язку: тел. (044) 495-04-04, факс (044) 498-73-06),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №781-ЦД-1-Е від 09.06.2016 року факт порушення ПАТ "КИЇВГАЗ" вимог частини 3 статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства» – станом на 25.05.2016 року ПАТ «Київгаз» не розмітило на власній веб-сторінці в мережі Інтернет – www.kyivgaz.ua інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства та визначена пунктами 1 - 3, 5, 6, 10, 11, 13 (крім документів, що містять конфіденційну інформацію), 14 – 16 частини першої статті 77 Закону України «Про акціонерні товариства» та інформації визначена частиною третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:
- статут ПАТ «Київгаз», зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;
- положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення ПАТ «Київгаз», що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- положення про кожну філію та кожне представництво ПАТ «Київгаз»;
- принципи (кодекс) корпоративного управління ПАТ «Київгаз»;
- протоколи загальних зборів ПАТ «Київгаз»;
- висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства;
- річну фінансову звітність ПАТ «Київгаз» за 2011р., за 2012р., за 2013р. та за 2014р.;
- документи звітності, що подаються відповідним державним органам; 
- проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів ПАТ «Київгаз»;
- перелік афілійованих осіб ПАТ «Київгаз» із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- особливу інформацію про ПАТ «Київгаз» згідно з вимогами законодавства;
- повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ «Київгаз».
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "КИЇВГАЗ" письмових пояснень, письмових клопотань, письмових заперечень надано не було.
Розглянувши матеріали справи встановлено наступне.
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 3 статті 78 Закон №514-VI від 17.09.2008 року публічне акціонерне товариство зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена пунктами 1 - 3, 5, 6, 10, 11, 13 (крім документів, що містять конфіденційну інформацію), 14 - 16 частини першої статті 77, та інформація, визначена частиною третьою статті 35 цього Закону.
Відповідно до пунктів 1 - 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14 - 16 частини першої статті 77 Закону №514-VI від 17.09.2008 року акціонерне товариство зобов'язане зберігати: 
1) статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір; 
2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них; 
3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства; 
5) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; 
6) протоколи загальних зборів; 
10) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства; 
11) річну фінансову звітність; 
13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам; 
14) проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства; 
15) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій; 
16) особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства.
Частиною третьою статті 35 Закону №514-VI від 17.09.2008 року визначено повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства.
Розглянувши справу про правопорушення, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, всебічно, повно і об'єктивно дослідивши всі обставин справи, уповноважена особа Комісії дійшла до висновку, що ПАТ "КИЇВГАЗ" порушено вимоги законодавства про цінні папери.
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.
На дату розгляду справи порушення вимог частини 3 статті 78 Закону №514-VI від 17.09.2008 року ПАТ "КИЇВГАЗ" не усунуто.
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 пункту 1 розділу XIV «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 розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери виноситься уповноваженою особою за наслідками розгляду справи про правопорушення одночасно з прийнятим рішенням у разі, якщо на момент розгляду справи порушення не усунуто.
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, пункту 10 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 3 розділу VII, пункту 1 розділу XIV, 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.
	Винести у відношенні ПАТ "КИЇВГАЗ" розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери.
	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                                                    Пересунько Д.В.

