НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №800-ЦД-1-Е
про закриття справи про правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                               "15" червня 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 – Пушнової Ірини Олександрівни та представника юридичної особи – Соловйова Кирила Калиновича (довіреність №1-62 від 26.05.2016 року) у відношенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "КИЇВОБЛГАЗ" (далі по тексту - ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ") (код за ЄДРПОУ 20578072; місцезнаходження 08150, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Боярка, вул. Шевченка, 178; інформація про банківські реквізити відсутня),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №753-ЦД-1-Е від 31.05.2016 року з урахуванням постанови про виділення справи про правопорушення на ринку цінних паперів в окреме провадження від 15.06.2016 року порушення ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ" вимог частини першої статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: за підсумками голосування складався Протокол №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 05.04.2016 р., що підписувався не всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів, а саме: відсутній підпис – Мількевич В.П.
Наглядовою Радою ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ» 15.02.2016 р. (Протокол від 15.02.2016р. №15/02-2016) обрано реєстраційну комісію у складі: Кришталь О.В., Пехота П.М., Мількевич В.П., Баранов Л.О., Рева М.В., Зикін Д.Т.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ" листом від 30.05.2016 року №01-СЛ-3071-0516 (вх. №500/З від 31.05.2016 року) надано письмові пояснення.
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 про відсутність в діях ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ» факту вчинення правопорушення з огляду на таке.
Встановлено, що 05.04.2016 року відбулись загальні збори акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ».
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 44 Закону №514-VI від 17.09.2008 року в редакції від 25.12.2015 року роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.
Відповідно до частини 1 статті 45 Закону №514-VI від 17.09.2008 року в редакції від 25.12.2015 року за підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.
Відповідно до частини 1 статті 45 Закону №514-VI від 17.09.2008 року в чинній редакції за підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
Встановлено, що загальними зборами акціонерів ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ" від 05.04.2016 року обрано лічильну комісію у складі Баранової Людмили Олексіївни (голова лічильної комісії) та Реви Майї Вікторівни, Зикіна Дмитра Тимофійовича (члени лічильної комісії). Мількевич В.П. до складу лічильної комісії загальними зборами акціонерів ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ" від 05.04.2016 року не обирався.
Відповідно до протокол №1 від 05.04.2016 року про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів, протокол №1 від 05.04.2016 року про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів підписано членами лічильної комісії Барановою Людмилою Олексіївною (голова лічильної комісії) та Ревою Майєю Вікторівною, Зикіним Дмитром Тимофійовичем (члени лічильної комісії).
Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ «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 справу про правопорушення не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю за відсутності факту вчинення правопорушення.
Враховуючи вищевикладене  на підставі пункту 2 розділу ІІІ, підпункту 2 пункту 3 розділу VІІ 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:

Справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ" закрити у зв’язку з відсутністю факту вчинення правопорушення.

	Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.


Постанову може бути оскаржено до суду у встановленому законодавством порядку.



Уповноважена особа Комісії                                                   Жупаненко В.М.

