НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №866-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                                                "20" липня 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 заступника начальника управління - начальника відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів юридичного управління - Керімова Раміла Ракіфовича та голови правління Публічного акціонерного товариства «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ ІМ.ПИСЬМЕННОГО» - Бондаря Михайла Миколайовича у відношенні Публічного акціонерного товариства «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ ІМ.ПИСЬМЕННОГО» (надалі – АТ КЗМ ІМ. ПИСЬМЕННОГО) (код за ЄДРПОУ 00191264; місцезнаходження: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 50),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №820-ЦД-1-Е від 05.07.2016 року порушення АТ КЗМ ІМ.ПИСЬМЕННОГО вимог частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» - наглядова рада АТ КЗМ ІМ. ПИСЬМЕННОГО не формувала склад тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії» на загальних зборах акціонерів АТ КЗМ ІМ. ПИСЬМЕННОГО, призначених на 15.06.2016 року. Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного «Обрання членів лічильної комісії» здійснювала реєстраційна комісія, яка обрана на засіданні Наглядової ради АТ КЗМ ІМ. ПИСЬМЕННОГО (Протокол від 25.04.2016 року).
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів АТ КЗМ ІМ.ПИСЬМЕННОГО листом від 04.07.2016 року №16 (вх. №610/З від 05.07.2016 року) надано письмові пояснення.
Всебічно, повно та об'єктивно дослідивши обставини справи встановлено, що АТ КЗМ ІМ.ПИСЬМЕННОГО порушено вимоги частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» з огляду на таке.
Встановлено, що 15.06.2016 року відбулись загальні збори акціонерів АТ КЗМ ІМ. ПИСЬМЕННОГО.
Порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів визначено Законом України «Про акціонерні товариства» (№514-VI від 17.09.2008 року) (далі – №514-VI від 17.09.2008 року).
Відповідно до частини 1 статті 32 Закону №514-VI від 17.09.2008 року загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.
Відповідно до частини 1 статті 44 Закону №514-VI від 17.09.2008 року підрахунок голосів на загальних зборах, 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 депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. 
До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.
Наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.
Відповідно до частини 3 статті 40 Закону №514-VI від 17.09.2008 року реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають.
Таким чином, з метою забезпечення підрахунку голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії, до обрання якої підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства.
Встановлено, що наглядовою радою АТ КЗМ ІМ. ПИСЬМЕННОГО не формувалась тимчасова лічильна комісія для забезпечення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів АТ КЗМ ІМ. ПИСЬМЕННОГО до обрання лічильної комісії скликаних на 15.06.2016 року.
Відповідно до протоколу засідання наглядової ради АТ КЗМ ІМ. ПИСЬМЕННОГО від 25.04.2016 року по другому питання порядку денного «Про призначення відповідальних за підготовку загальних зборів акціонерів, голови та секретаря загальних зборів, а також членів реєстраційної комісії» наглядовою радою АТ КЗМ ІМ. ПИСЬМЕННОГО прийнято, зокрема, рішення «уповноважити реєстраційну комісію на підрахунок голосів по питанню з обрання членів лічильної комісії».
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 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право у разі порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку виносити попередження, зупиняти на термін до одного року розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента, дію ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулювати дію таких ліцензій.
Відомості про наявність повторного вчинення правопорушення особою, щодо якої складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів, відсутні.
Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 3 розділу VII, пункту 2.1. 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 порушення вимог законодавства про цінні папери, накласти на АТ КЗМ ІМ.ПИСЬМЕННОГО санкцію у вигляді попередження.
	Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

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.

