НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА №371-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                                           "29" березня 2017 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 заступника начальника управління - начальника відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів юридичного управління - Керімова Раміла Ракіфовича у відношенні Приватного акціонерного товариства «Міжнародна енергетична компанія» (далі по тексту - ПрАТ «МЕК»), код за ЄДРПОУ 36285564; місцезнаходження: Горького, буд. 7 В, м. Київ, 01004; інформація про банківські реквізити та засоби зв'язку відсутня), (керівник та/або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з'явився),
ВСТАНОВИВ:
Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №449-ЦД-1-Е від 14.03.2017 року факт порушення ПРАТ "МЕК" вимог пункту 10 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - неподання ПрАТ «МЕК» інформації (копій документів) у термін визначений у запиті Центрального територіального департаменту Комісії від 08.02.2017 року вих. №04/01/261 (термін подання до 17.02.2017р.), а саме:
	Статут ПрАТ «МЕК», у редакціях, що діяли за період з 01.01.14 по 06.02.17.

Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕК» від 15.04.15 з додатками, визначеними част. 3 ст. 40, част. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».
Рішення уповноваженого органу про затвердження бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «МЕК» призначених на 15.04.15 (з доданням зразків зазначених бюлетенів).
Внутрішні положення про загальні збори, про виконавчий орган, наглядову раду, ревізійну комісію ПрАТ «МЕК» (інші внутрішні положення, у разі наявності) чинні у період з 01.01.14 по 06.02.17.
	Документ, яким визначено порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо діяльності товариства (положення, інші внутрішні документи товариства що регулюють порядок  надання документів).
Наказ про призначення корпоративного секретаря (у разі відсутності корпоративного секретаря надати інформацію, на яку особу чи орган покладено виконання його обов’язків).
	Протоколи засідання наглядової ради ПрАТ «МЕК» за період з 01.01.2014 по 06.02.17;
	Інформацію про керівний склад ПрАТ «МЕК» (виконавчий орган, наглядову раду, ревізійну комісію (ревізора) за період з 01.01.2014р. по 06.02.2017р. 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).
Станом на 17.02.2017р. інформації (копії документів), що підтверджують виконання зазначеного запиту до Центрального територіального департаменту Комісії не надходили.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПРАТ "МЕК" письмових пояснень, письмових заперечень або письмових клопотань надано не було.
Розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів встановлено наступне.
Листом від 08.02.2017 року за вих. №04/01/261 до ПрАТ «МЕК» направлено запит про надання інформації з встановленим терміном надання запитуваної інформації до 17.02.2017 року.
Запит направлено ПрАТ «МЕК» рекомендованим листом №0315054910550. Відповідно до інформації з офіційного веб-сайту Державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» http://services.ukrposhta.ua, відправлення за номером 0315054910550 вручене за довіреністю 15.02.2017 об’єктом поштового зв’язку КИЇВ 4з індексом 01004.
В термін до 17.02.2017 року запитуваної інформації до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надано не було.
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 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 неподання інформації до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, накласти на ПРАТ "МЕК" штрафну санкцію у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.
	Винести у відношенні ПРАТ "МЕК" Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери.
	Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в УДКСУ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ Р-НІ 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 ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА;

Код ЄДРПОУ отримувача: 38039757;
Рахунок отримувача: 31115106700002.

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.

