НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №1849-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                              "31" жовтня 2017 року

Я, уповноважена особа Комісії - директор департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Центральному регіоні - 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 14.07.2017 року №556, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста відділу правозастосування управління правозастосування та представництва в судах - Борецького Богдана Володимировича та представників юридичної особи – Дрозденко Ольги Іванівни (довіреність №1-14-6414 від 09.10.2017 року) та Мельничука Сергія Олеговича (довіреність №1-14-6413 від 09.10.2017 року) у відношенні Публічного акціонерного товариства «Вінницяобленерго» (далі по тексту –ПАТ «Вінницяобленерго» ) (код за ЄДРПОУ 00130694); місцезнаходження: вул. Магістратська, 2, м. Вінниця, 21050; дані про засоби зв’язку та про розрахункові рахунки відсутні),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №2289-ЦД-1-Е від 10.10.2017 року порушення ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" вимог пункту 10 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», а саме: подання не в повному обсязі інформації (копій документів) на запит департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Центральному регіоні від 23.08.17 вих. 22/01/01/16406 (термін виконання до 01.09.2017).
Відповідно до запиту від 23.08.17 вих. 22/01/01/16406 ПАТ «Вінницяобленерго» необхідно було у термін до 01.09.17р. надати до департаменту НКЦПФР у Центральному регіоні інформацію копії наступних документів:
1. статут ПАТ "Вінницяобленерго" (у діючій редакції);
2. листи, запити, заяви, вимоги тощо (з додатками), які надходили до ПАТ "Вінницяобленерго" від акціонера Голубицького С.Г. за період з 14.07.17 по 14.08.17 (із зазначенням дати та реєстраційного номеру документа);
3. відповідей ПАТ "Вінницяобленерго" на вищезазначені листи, запити, заяви, вимоги тощо (із зазначенням дати та реєстраційного номеру документа);
4. документів, що підтверджують направлення відповідей на листи, запити, заяви, вимоги акціонеру Голубицькому С.Г.;
5. витяг з журналу вхідної та вихідної документації ПАТ "Вінницяобленерго" щодо реєстрації вищезазначених листів, запитів, заяв, вимог тощо та відповідей на них (з обов’язковим зазначенням дати та реєстраційного номеру документів);
6. повідомити, до яких державних органів ПАТ "Вінницяобленерго" зобов’язано подавати документи звітності за 2017 рік (із зазначенням переліку документів, з доданням підтверджуючих документів та посиланням на нормативно – правовий акт);
7. у разі неподання документів звітності зазначених у п. 6 цього запиту, до відповідних державних органів, надати письмові пояснення,щодо причин неподання з доданням підтверджуючих документів/ посилання на нормативно – правовий акт.
8. наказ про призначення корпоративного секретаря, у разі його відсутності, надати інформацію, на яку особу чи орган покладено виконання його обов’язків;
9. інформацію про веб-сайт товариства, на якій розміщено інформацію, що підлягає оприлюдненню у розумінні част. 3 ст. 78 Закону України "Про акціонерні товариства".
Листом від 31.08.2017р вих. №25-7262 (вх.№17/04-21/25917 від 06.09.2017р.) ПАТ «Вінницяобленерго» на запит департаменту НКЦПФР у Центральному регіоні направило інформацію та копії запитуваних документів, за результатом опрацювання яких встановлено, що ПАТ «Вінницяобленерго» подало інформацію та копії документів не в повному обсязі, а саме: не повідомило, до яких державних органів ПАТ "Вінницяобленерго" зобов’язано подавати документи звітності за 2017 рік (із зазначенням переліку документів, з доданням підтверджуючих документів та посиланням на нормативно – правовий акт) та у разі не подання документів звітності за 2017 рік до відповідних державних органів, не надало письмових пояснень (пункт 7 запиту від 23.08.17 вих. 22/01/01/16406).
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" листом від 10.10.2017 року (вх. №17/04-21/29432 від 10.10.2017 року) надано письмові пояснення, які долучено до матеріалів справи.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" надано інформацію, яка вимагалась пунктом 7 запиту від 23.08.17 вих. 22/01/01/16406.
Розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, Уповноважена особа комісії дійшла до висновку, що ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" подало інформацію (копій документів) до департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Центральному регіоні не в термін, визначений запитом від 23.08.17 вих. 22/01/01/16406), чим порушено вимоги пункту 10 статті 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 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

ПОСТАНОВИВ:

За неподання інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в термін, визначений запитом від від 23.08.17 вих. 22/01/01/16406 (термін виконання до 01.09.2017), застосувати у відношенні ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО" санкцію у вигляді штрафу 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 в УДКСУ У М.ВІННИЦІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 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 Вінницькій області;
-	Код банку отримувача: 802015;
Отримувач коштів: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.ВІННИЦІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ;
-	Код ЄДРПОУ отримувача: 38054707;
-	Рахунок отримувача: 31111106700002.

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.

