НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №1769-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                                      "31" серпня 2016 року

Я, Уповноважена особа Комісії - Жупаненко Віктор Миколайович, директор Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі статті 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 – Лебедєва Юрія Володимировича (довіреність №Д-37/16 від 16.05.2016 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 реквізити відсутня),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №1644-ЦД-1-Е від 16.08.2016 року факт порушення ПАТ "КИЇВГАЗ" вимог п. 10 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", а саме невиконання розпорядження про усунення порушення законодавства про цінні папери від 22.06.16 №654-ЦД-1-Е (термін виконання до 18.07.2016).
Розпорядження про усунення порушення законодавства про цінні папери від 22.06.16 №654-ЦД-1-Е виносилось за порушення ПАТ «КИЇВГАЗ» вимог законодавства про цінні папери, а саме: частини 3 статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: на власній веб - сторінці в мережі Інтернет www.kyivgaz.ua ПАТ «Київгаз» не розміщено 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».
	Листом від 15.07.16 №1582/09 (від 18.07.16 №641/з) ПАТ «Київгаз» повідомило про розміщення на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформації, 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 ст.77, частиною третьою ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», за адресою: http://kyivgaz.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1470.
          Проаналізувавши інформацію, веб-сайту ПАТ «Київгаз» www.kyivgaz.ua, виявлено, що ПАТ «Київгаз» не розміщено інформацію, яка зазначена у розпорядженні від 22.06.16 №654-ЦД-1-Е.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "КИЇВГАЗ" інших письмових пояснень, клопотань, заперечень надано не було.
Розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів встановлено, що ПАТ "КИЇВГАЗ" не виконало розпорядження Уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів від 22.06.16 №654-ЦД-1-Е, за що п. 8 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб з огляду на таке.
Розпорядження про усунення порушення законодавства про цінні папери від 22.06.16 №654-ЦД-1-Е виносилось за порушення ПАТ «КИЇВГАЗ» вимог законодавства про цінні папери, а саме: частини 3 статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: на власній веб - сторінці в мережі Інтернет www.kyivgaz.ua ПАТ «Київгаз» не розміщено 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».
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 78 Закону №514-VI від 17.09.2008 року акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1 - 3, 5 - 11, 13, 14, 16 і 17 частини першої статті 77 Закону №514-VI від 17.09.2008 року.
Відповідно до частини 3 статті 78 Закону №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 абзацу другого пункту 3 частини 1 глави 4 розділу ІІІ «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року №2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 року за №2180/24712 (далі - Положення №2826) на титульному аркуші річної інформації, яка подається до Комісії, обов'язково зазначається дата розміщення річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, адреса сторінки (сторінок) у мережі Інтернет, на якій (яких) оприлюднена річна інформація та найменування, дата і номер офіційного друкованого видання.
Відповідно до частини 2 розділу IX Положення №2826 обов'язок розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті припиняється з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
Перевіривши посилання, зазначене в листі ПАТ «КИЇВГАЗ» від 15.07.16 №1582/09 (від 18.07.16 №641/з) встановлено відсутність наступної інформації:
	особлива інформація ПАТ «КИЇВГАЗ».

повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВГАЗ».
До інформації, яка підлягає оприлюднення публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті в мережі Інтернет відповідно до пункту 16 частини першої статті 77 Закону №514-VI від 17.09.2008 року відноситься особлива інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства, 
Відповідно до частини 3 статті 35 Закону №514-VI від 17.09.2008 року та абзацу третього частини 1 статті 35 Закону №514-VI від 17.09.2008 року публічне акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариство має містити такі дані: 
1) повне найменування та місцезнаходження товариства; 
2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів; 
3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах; 
4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; 
5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
5-1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
Таким чином ПАТ «Київгаз» не виконано розпорядження уповноваженої особи Комісії про усунення порушень законодавства про цінні папери №654-ЦД-1-Е від 22.06.2016 року.
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 п. 8 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів передбачена відповідальність юридичних осіб у вигляді штрафіф у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року - у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно до частини 1 статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1 - 3, 5 - 11, 13, 14, 16 і 17 частини першої статті 77 цього Закону.
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 10 статті 8, пункту 14 статті 8, статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 3 розділу VII, пункту 1 розділу XIV, 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 невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери Уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.06.16 №654-ЦД-1-Е, накласти на ПАТ "КИЇВГАЗ" штрафну санкцію у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень;
	Винести у відношенні ПАТ "КИЇВГАЗ" Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери;
	Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в УДКСУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови.
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                                                          В.М. Жупаненко

