НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА №683-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                                                  «18» травня 2016 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 заступника начальника управління - начальника відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів юридичного управління – Керімова Раміла Ракіфовича та керівника Публічного акціонерного товариства «Укренергобудмеханізація» - Могильної Ольги Володимирівни у відношенні Публічного акціонерного товариства «Укренергобудмеханізація» (надалі – ПАТ «Укренергобудмеханізація») (код ЄДРПОУ: 04630672, місцезнаходження: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н., м. Вишгород, вул. Промислова, буд. 4), (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 №640-ЦД-1-Е від 05.05.2016 року порушення ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" вимог пункту 10 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», а саме: несвоєчасне виконання розпорядження №32-ЦД-1-Е від 03.02.2016 року про усунення порушень законодавства про цінні папери (термін виконання до 11.04.2016 року).
Розпорядження виносилось у зв'язку з порушенням вимог пункту 3 розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України №802/23334 від 22 травня 2013 року (із змінами внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 р. №435) (надалі – Порядок №736), а саме: ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" не здійснило заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною найменування.
У термін до 11 квітня 2016 року товариство повинно було усунути порушення законодавства про цінні папери та до 11 квітня 2016 року письмово повідомити уповноважену особу Комісії про виконання цього розпорядження (з наданням відповідних документів). Станом на 05 травня 2016 року ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" усунуло порушення законодавства (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" №272/10/1/10 від 27.07.2010 року, дата видачі 21.04.2016 року), та повідомило Уповноважену особу Комісії про його виконання (лист ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" вх.№360/з від 28.04.2016 року), що свідчить про несвоєчасне виконання Розпорядження.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" письмових пояснень, письмових клопотань або письмових заперечень надано не було.
Розглянувши справу про правопорушення, всебічно, повно і об'єктивно дослідивши всі обставини справи, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, Уповноважена особа Комісії встановила, що ПАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» несвоєчасно виконало розпорядження Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів №32-ЦД-1-Е від 03.02.2016 року, чим порушено вимоги законодавства про цінні папери, за що п. 8 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб з огляду на таке.
Встановлено, що 03.02.2016 року уповноваженою особою Комісії у відношенні ПАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» винесено розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери №32-ЦД-1-Е від 03.02.2016 року, яким до 11.04.2016 року встановлено термін на усунення ПАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» порушень вимог пункту 3 розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України №802/23334 від 22 травня 2013 року (із змінами внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 р. №435) - ПАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» не здійснило заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною найменування та до 11.04.2016 року встановлено термін для письмового повідомлення уповноваженої особи Комісії про усунення порушень вимог пункту 3 розділу І Порядку №736 з наданням підтверджуючих документів.
Розпорядження №32-ЦД-1-Е від 03.02.2016 року направлено ПАТ «УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» рекомендованим листом № 0315049417676. Відповідно до інформації з офіційного веб-сайту Українського підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» http://services.ukrposhta.ua, відправлення за номером 0315049417676 вручене адресату (одержувачу) особисто 29.02.2016 об’єктом поштового зв’язку ВИШГОРОД 1 з індексом 07301.
Розпорядження №32-ЦД-1-Е від 03.02.2016 року уповноваженою особою Комісії не переглядалось.
Відповідно до пункту 10 статті 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» реєстрацію випуску акцій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
Згідно з пунктом 5 статті 28 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» реквізити тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Згідно з пунктом 1 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань встановлює вимоги щодо випуску (емісії) і обігу цінних паперів та їх похідних, інформації про випуск та розміщення цінних паперів, в тому числі іноземних емітентів (з урахуванням вимог валютного законодавства України), які здійснюють випуск і розміщення цінних паперів на території України, а також встановлює порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів.
Механізм вчинення дій щодо заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, а також перелік документів, які подаються для заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів (далі - свідоцтво (свідоцтва)), та вимоги до оформлення таких документів визначений «Порядком заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №736 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2013 р. за N802/23334 (далі - Порядок №736).
Дія Порядку №736 поширюється на емітентів цінних паперів (далі - емітенти), уповноважений орган яких прийняв рішення про внесення змін до установчих документів емітента, пов'язаних зі зміною найменування емітента, та/або рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів, у разі якщо вид / тип / різновид / найменування цінних паперів, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, серія цінних паперів - за наявності, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів), кількість цінних паперів випуску залишаються незмінними.
Порядок №736 застосовується у випадках зміни найменування емітента та/або прийняття рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів та не поширюється на емітентів у разі їх припинення шляхом реорганізації.
Згідно пункту 3 розділу І Порядку №736 емітент зобов'язаний здійснити заміну свідоцтва (свідоцтв) у разі зміни найменування та/або забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі. У разі розміщення емітентом більше ніж одного випуску цінних паперів здійснюється заміна свідоцтва за кожним випуском.
Згідно з пунктом 4 розділу І Порядку №736 документи для заміни свідоцтва (свідоцтв) подаються емітентом до центрального апарату Комісії або її територіальних органів, які відповідно до повноважень, делегованих Комісією, зареєстрували відповідний випуск (випуски) цінних паперів емітента.
Емітент подає документи для заміни свідоцтва (свідоцтв) не пізніше 60 календарних днів з дати державної реєстрації в органах державної реєстрації змін до установчих документів емітента, пов'язаних зі зміною його найменування, і не пізніше 5 робочих днів від дати прийняття уповноваженим органом емітента рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів.
Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відношенні ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" було виявлено порушення пункту 3 розділу І №736 та винесено розпорядження про усунення порушень вимог законодавства про цінні папери №32-ЦД-1-Е від 03.02.2016 року.
Згідно з пунктом 6 розділу І Порядку №736 рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв) або про відмову в заміні свідоцтва (свідоцтв) приймається протягом 10 робочих днів після отримання центральним апаратом Комісії або її територіальними органами заяви та необхідних документів для заміни свідоцтва (свідоцтв).
Відповідно до пункту 8 Розділу І Порядку №736 підставами для відмови в заміні свідоцтва (свідоцтв) є:
а) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
б) відсутність будь-якого з документів, визначених у пункті 1 розділу II цього Порядку.
В період з дати винесення розпорядження про усунення порушень вимог законодавства про цінні папери №32-ЦД-1-Е від 03.02.2016 року до дати спливу терміну його виконання ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" не усунуто порушення вимог пункту 3 розділу І Порядку №736 та письмово не повідомило уповноважену особу Комісії про його виконання з наданням підтверджуючих документів.
ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" усунуло порушення законодавства (Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" №272/10/1/10 від 27.07.2010 року, дата видачі 21.04.2016 року), та повідомило Уповноважену особу Комісії про його виконання (лист ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" вх.№360/з від 28.04.2016 року), що свідчить про несвоєчасне виконання Розпорядження.
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 п. 8 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів передбачена відповідальність юридичних осіб у вигляді штрафіф у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року - у розмірі від п'яти до десяти 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 несвоєчасне виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №32-ЦД-1-Е від 03.02.2016 року, накласти на ПАТ "УКРЕНЕРГОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" штрафну санкцію у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень;
Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в УДКСУ У ВИШГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
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 Київській області;

Код банку отримувача: 821018;
Отримувач коштів: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ВИШГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
	Код ЄДРПОУ отримувача: 37868556;

Рахунок отримувача: 31111106700243.
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

