НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №447-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                                "12" квітня 2017 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 – Борецького Богдана Володимировича у відношенні Приватного акціонерного товариства «Укрхудожпром» (далі по тексту - ПрАТ «Укрхудожпром»), код за ЄДРПОУ 22858679; місцезнаходження: вул. Ізюмська, 5, м. Київ, 03039; інформація про банківські реквізити відсутні; телефон 1: 2277009, телефон 2: 2271446, факс: 2271446), (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 №457-ЦД-1-Е від 30.03.2017 року порушення ПРАТ "УКРХУДОЖПРОМ" вимог пункту 10 Розділу ІІІ «Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25.10.2012р. № 1518 та зареєстрованого в міністерстві юстиції України 16.11.2012р. за № 1923/22235 - Керівником робочої групи з проведення нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах ПрАТ «Укрхудожпром» до початку проведення реєстрації акціонерів для участі 06.03.2017 у річних загальних зборах ПрАТ «Укрхудожпром» вручено 06.03.2017р. о 12 год. 55 хв. директору ПрАТ «Укрхудожпром» - Санжаровському Д.І. Доручення на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства від 03.03.2017 року №6-ЦД-1. Керівником робочої групи вимагалось надання документів та іншої інформації, необхідних для надання їх контрольній групі при здійсненні Нагляду та складанням 06.03.2017р. Протоколу нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах ПрАТ «Укрхудожпром», перелік яких визначений у повідомленні про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства від 03.03.2017 року вих. № 04/01/483 , на підставі ст.9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1518, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 за №1923/22235, однак у день завершення проведення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах ПрАТ «Укрхудожпром» документів та іншої інформації необхідної для складання Протоколу нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах ПрАТ «Укрхудожпром» контрольній групі не надано.
ПрАТ «Укрхудожпром» не подало на вимогу контрольної групи завірені копії документів, перелік яких визначено у Повідомленні про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства від 03.03.2017 року вих. № 04/01/483, для приєднання до Протоколу нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах ПрАТ «Укрхудожпром», а саме:
	Рішення про затвердження  проекту порядку денного, порядку денного, призначення реєстраційної комісії, а також голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрхудожпром», тимчасової лічильної комісії, призначених на 06.03.2017 року, завірені належним чином;

Перелік (реєстр) акціонерів ПрАТ «Укрхудожпром», на підставі якого проводилась реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах ПрАТ «Укрхудожпром», скликаних на 06.03.2017 року (за погодженням з робочою групою) завірений належним чином;
Публікацію в офіційному друкованому виданні повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів, порядку денного (зміни до порядку денного) ПрАТ «Укрхудожпром», призначених на  06.03.2017 року, завірену належним чином;
Інформацію про наявність контролю за реєстрацією акціонерів зі сторони осіб, що є власниками 10 і більше відсотків акцій ПрАТ «Укрхудожпром»; 
Всі Протоколи реєстраційної комісії, що складалися на загальних зборах 
ПрАТ «Укрхудожпром», призначених на   06.03.2017 року, завірені належним чином;
Всі Протоколи тимчасової лічильної комісії, лічильної комісії, що складалися на загальних зборах ПрАТ «Укрхудожпром», призначених на 06.03.2017 року, завірені належним чином;
У разі наявності фактів відмови акціонерам (їх представникам) у реєстрації, надати копії таких відмов з підтвердженням їх (відмов) вручення, завірені належним чином;
Перелік акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах ПрАТ «Укрхудожпром», призначених на 06.03.2017 року, завірений належним чином;
У разі реєстрації представників акціонерів, надати документи, що посвідчують їх повноваження;
Довідка щодо посадових та їх афілійованих осіб ПрАТ «Укрхудожпром» станом на 06.03.2017 року;
Рішення про обрання лічильної комісії на загальних зборах ПрАТ «Укрхудожпром», призначених на 06.03.2017 року, завірені належним чином;
 Затверджені форма та текст бюлетенів для голосування на загальних зборах ПрАТ «Укрхудожпром», призначених на 06.03.2017 року, завірені належним чином;
Статут ПрАТ "Укрхудожпром".
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПРАТ "УКРХУДОЖПРОМ" письмових пояснень, письмових заперечень або письмових клопотань надано не було.
Розглянувши справу про правопорушення, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, всебічно, повно і об'єктивно дослідивши всі обставини справи, встановлено, що ПРАТ "УКРХУДОЖПРОМ" не подано інформацію (копій документів) в термін, визначений в Повідомленні про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства від 03.03.2017 року вих. № 04/01/483 з огляду на таке.
Встановлено, що Керівником робочої групи з проведення нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах ПРАТ "УКРХУДОЖПРОМ", скликаних на 06.03.2017 року, до початку проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах ПРАТ "УКРХУДОЖПРОМ" 06.03.2017р. о 12 год. 55 хв. було вручено директору ПРАТ "УКРХУДОЖПРОМ" Санжаровському Д.І. Повідомлення про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства від 03.03.2017 року вих. № 04/01/483, з визначенням документів та іншої інформації, необхідних для надання їх контрольній групі при здійсненні Нагляду та складання 06.03.2017р. Протоколу нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах.
Порядок №1518 розроблено з метою здійснення перевірки Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та її територіальними органами дотримання вимог законодавства про цінні папери та акціонерні товариства, визначає процедуру призначення Комісією представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств (далі - Нагляд) та порядок здійснення такого Нагляду в акціонерних товариствах.
Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Порядку №1518 повідомлення про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства (далі - Повідомлення) за формою, встановленою додатком 2, надсилається акціонерному товариству поштою (рекомендованим листом) та, у разі необхідності, факсом або вручається під підпис голові, або члену наглядової ради товариства, або керівнику виконавчого органу товариства (у разі їх відсутності - іншій особі, відповідальній за проведення реєстрації акціонерів та/або проведення загальних зборів акціонерів) до початку реєстрації акціонерів.
При особистому врученні Повідомлення зазначеній особі ставиться відмітка на копії повідомлення про його отримання. При цьому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові цієї особи, дата та час отримання Повідомлення, підпис особи, яка отримала Повідомлення.
Відповідно до пункту 3 розділу ІІІ Порядку №1518 підтвердженням своєчасного повідомлення акціонерного товариства про призначення Представників Комісії є:
- при направленні Повідомлення поштою - другий примірник Повідомлення, що містить вихідний реєстраційний номер Комісії або її територіального органу, та реєстр про відправлення кореспонденції;
- при передачі Повідомлення факсом - інформація про проходження факсу;
- при врученні під підпис - відмітка на копії Повідомлення, а у випадку відмови в отриманні Повідомлення цими особами - відмітка про відмову (здійснюється керівником та членами контрольної групи та засвідчується їх підписами).
Відповідно до пункту 10 розділу ІІІ Порядку №1518 представники Комісії мають право вимагати надання письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів з відповідних документів, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, та іншу інформацію в посадових осіб акціонерного товариства та/або осіб, уповноважених на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представників юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, та/або акціонерів (їх представників) у зв'язку з реалізацією своїх повноважень щодо здійснення Нагляду.
Посадові особи акціонерного товариства та/або особи, уповноважені на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представники юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, завіряють копії документів на вимогу контрольної групи для приєднання їх до протоколу Нагляду.
Відповідно до пункту 4 розділу ІІІ Порядку №1518 при здійсненні Нагляду Представники Комісії мають право вимагати надання письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів з відповідних документів, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, та іншу інформацію у посадових осіб акціонерного товариства та/або осіб, уповноважених на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представників юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, та/або акціонерів (їх представників) у зв'язку з реалізацією своїх повноважень щодо здійснення Нагляду.
Встановлено, що ПрАТ «Укрхудожпром» не подало на вимогу контрольної групи завірені копії документів, перелік яких визначено у Повідомленні про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства від 03.03.2017 року вих. № 04/01/483, для приєднання до Протоколу нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах ПрАТ «Укрхудожпром».
Розглянувши справу про правопорушення, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, всебічно, повно і об'єктивно дослідивши всі обставини справи, встановлено, що ПрАТ «Укрхудожпром» не надано інформацію в термін, визначений в Повідомленні про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства від 03.03.2017 року вих. № 04/01/483, чим порушено вимоги пункту 10 Розділу ІІІ Порядку №1518, 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.
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 неподання інформації до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Повідомлення про призначення представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства від 03.03.2017 року №04/01/483, накласти на ПРАТ "УКРХУДОЖПРОМ" штрафну санкцію у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 (одна тисяча сімсот) гривень.
	Винести у відношенні ПРАТ "УКРХУДОЖПРОМ" 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                                                   В.М. Жупаненко

