НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА №803-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                   		                                       13 червня 2012 року

Я, 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 09.02.2012 року №285, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності начальника відділу - Керімова Раміла Ракіфовича та керівника юридичної особи – Бондаря Михайла Миколайовича, у відношенні ПАТ «Київський завод металовиробів ім. Письменного», що є правонаступником ВАТ «Київський завод металовиробів ім. Письменного» , (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Горького, 50, код ЄДРПОУ: 00191264,  п/р 26004104591 в АТ «Артем-Банк» м. Київ, МФО 300885,),

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 05.06.2012 року №818-ЦД-1-Е факт порушення ПАТ «Київський завод металовиробів ім. Письменного» вимог п. 1 ст. 36 Закону України, опублікування в офіційному друкованому органі – «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №247 від 29.12.11 не в повному обсязі інформації (повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Київський завод металовиробів ім. Письменного» не містить:  конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) акціонерів з документами, відповідальної посадової особи за порядок ознайомлення акціонерів з документами.  
Відповідно до п.1 ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» у повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами..
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ «Київський завод металовиробів ім. Письменного» листом від 28.05.2012 року №48 (вх. №3887 від 05.06.2012 року) було надано письмові пояснення, відповідно до яких – «в повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Київський завод металовиробів ім. Письменного», що відбулися 17 лютого 2012 року опублікованому в офіційному друкованому органі – «Відомості державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №247 від 29.12.2011 р. дійсно не зазначено конкретно номер кімнати за адресою: м. Київ, вул. Горького, 50, для ознайомлення акціонерів з усіма документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами».
ПАТ «Київський завод металовиробів ім. Письменного» опублікувало інформацію не в повному обсязі, за що ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.
Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п. 3 Розділу VII, п. 1.5. Розділу ХVІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 року №2272 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.02.2008 за №120/14811 (із змінами та доповненнями),

ПОСТАНОВИВ:
		
1. За опублікування інформації не в повному обсязі, накласти на ПАТ «Київський завод металовиробів ім. Письменного» штраф у розмірі 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1020 (одна тисяча двадцять) гривень.
2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію.	

Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в Управлінні Державної казначейської служби за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 21081100, символ банку 106, протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію платіжного документу направити до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.



Уповноважена особа Комісії                                                          Жупаненко В.М.

