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ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ЗАПОРІЗЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
вул. 12 Квітня, будинок 1, м. Запоріжжя, 69037
телефон/ факс: (061) 224-03-31; e-mail: tu@zp.ssmsc.gov.ua

П О С Т А Н О В А № 233-ЗП
про накладення санкції за правопорушення
на ринку цінних паперів

м. Запоріжжя                                                                                     	                    31.08.2011

Я, Уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – в.о. начальника Запорізького територіального управління ДКЦПФР Блажко Уляна Віталіївна, яка діє на підставі наказу № 51 від 04.08.2011, виданого начальником Запорізького територіального управління ДКЦПФР Здоронок Г.І., та ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та Рішення Державної косімії з цінних паперів та фондового ринку від 09.08.2011 №1084,  у відношенні публічного акціонерного товариства “Якимівський райпостач” (скорочене найменування: ПАТ “Якимівський райпостач”, місцезнаходження: 72500, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт. Якимівка, вул. Б. Хмельницького, б. 2а; тел./факс: (06131) 91128; р/р №26000325381851 в МВ ЗОФ АКБ “Укрсоцбанк”, МФО 313010; код ЄДРПОУ: 00903989), в присутності представника товариства Волошиної Олени Вікторівни, яка діє на підставі довіреності № 15 від 17.08.2011, та провідного спеціаліста відділу корпоративних фінансів та звітності Фролова Максима Петровича,
 
В С Т А Н О В И Л А:

На підставі  розгляду регулярної (річної) інформації емітентами цінних паперів за 2010 рік уповноваженою особою ДКЦПФР, головним спеціалістом відділу корпоративних фінансів та звітності Запорізького теруправління ДКЦПФР Камановою П.Г., яка діє на підставі доручення від 10.01.2011 № 6/д, виданого начальником Запорізького теруправління ДКЦПФР Здоронок Г.І., було виявлено факт порушення на ринку цінних паперів у відношенні ПАТ "Якимівський райпостач” (далі - товариство), а саме: 
Згідно до титульного аркушу регулярної (річної) інформації за 2010 рік Публічного акціонерного товариства “Якимівський райпостач”, наданої 27.05.2011 до Запорізького територіального управління ДКЦПФР вх. № 2355/01.4, ПАТ “Якимівський райпостач” не розмістило на власній веб-сторінці в мережі Інтернет регулярну (річну) інформацію за 2010 рік, складену відповідно до вимог розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії № 1591 від 19.12.2006, у зв’язку з відсутністю власної веб-сторінки.
За цим фактом головним спеціалістом відділу корпоративних фінансів та звітності ЗТУ ДКЦПФР Камановою П.Г. 10.08.2011 порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні товариства.
18.08.2011 Блажко У.В. складено акт № 225-ЗП про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ПАТ “Якимівський райпостач”. Дане правопорушення скоєно вперше. 
Для підписання акта про правопорушення та надання пояснень з’явилася уповноважена особа за довіреністю Волошина Олена Вікторівна. Акт 225-ЗП було видано особисто під розпис уповноваженій особі за довіреністю.
19.08.2011 в. о. начальника Запорізького територіального управління ДКЦПФР Блажко У.В. призначено розгляд справи у відношенні товариства на 31.08.2011, про що винесено постанову. Товариство повідомлено своєчасно про дату розгляду справи, що підтверджується поштовою квитанцією та реєстром відправленої рекомендованої кореспонденції від 19.08.2011.
На розгляд справи з’явилась представник товариства Волошина Олена Вікторівна, яка діє на підставі довіреності № 15 від 17.08.2011.
Під час розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів встановлено наступне.
Згідно до титульного аркушу регулярної (річної) інформації за 2010 рік Публічного акціонерного товариства “Якимівський райпостач”, наданої до Запорізького територіального управління ДКЦПФР вх. № 2355/01.4, ПАТ “Якимівський райпостач” не розмістило на власній веб-сторінці в мережі Інтернет регулярну (річну) інформацію за 2010 рік, складену відповідно до вимог розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії № 1591 від 19.12.2006, у зв’язку з відсутністю власної веб-сторінки.
Відповідно до пояснень, наданих листом від 18.08.2011 уповноваженою особою за довіреністю Волошиною О. В., товариство згідно з вимогами ч. 3 ст. 78 Закону України “Про акціонерні товариства” не було створено власну веб-сторінку в зв’язку з тяжким фінансовим становищем.
Абзацом першим пункту п’ятого розділу XVII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про акціонерні товариства” (далі - Закон) передбачено, що статути та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом (тобто в термін до 30.04.2011 року). 
При цьому, відповідно до роз’яснення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.07.2009 № 8 “Щодо порядку застосування окремих положень розділу ХVІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про акціонерні товариства” у зв’язку з набранням ним чинності” акціонерні товариства, які, починаючи з 30.04.2009 року, привели свою діяльність у відповідність до Закону України “Про акціонерні товариства”, мають керуватись у своїй діяльності Законом України “Про акціонерні товариства” та відповідними підзаконними нормативно-правовими актами. 
Приведенням діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом є здійснення таких дій: 
внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого або закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство чи з відкритого або закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство за умови, що кількість акціонерів на дату внесення таких змін не перевищує 100 осіб, а також виконання всіх інших вимог цього Закону у статуті товариства;
приведення внутрішніх положень товариства у відповідність із вимогами цього Закону. 
Датою приведення діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність із вимогами цього Закону є дата державної реєстрації змін до статуту, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне або приватне акціонерне товариство або закритого акціонерного товариства на публічне або приватне акціонерне товариство.
Відповідно до ч. 3  ст. 78 Закону України “Про акціонерні товариства” публічне акціонерне товариство зобов’язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена пунктами 1-3, 5, 6, 10, 11, 13-16 частини першої статті 77, та інформація, визначена частиною третьою статті 35 цього Закону. 
ПАТ “Якимівський райпостач” привело свою діяльність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” 28.03.2011, оскільки статут товариства зареєстрований державним реєстратором  у цей день (№ запису 10981050008000180). Тобто, починаючи з цього моменту ПАТ “Якимівський райпостач” повинно було виконувати вимоги Закону України “Про акціонерні товариства” у повному обсязі, у тому числі і щодо обов’язку передбаченого ч. 3 ст. 78 Закону України “Про акціонерні товариства” мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена пунктами 1-3, 5, 6, 10, 11, 13-16 частини першої статті 77, та інформація, визначена частиною третьою статті 35 цього Закону. 
Таким чином, ПАТ “Якимівський райпостач” порушило ч. 3 ст. 78 Закону України “Про акціонерні товариства”, а саме: станом на 28.03.2011 не мало власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій повинна розміщуватися інформація визначена пунктами 1-3, 5, 6, 10, 11, 13-16 частини першої статті 77 Закону України “Про акціонерні товариства”, у тому числі, і інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.
Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 5 ст. 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” № 448/96-ВР від 30.10.96р., зі змінами, внесеними Законом України від 06.09.2005р. № 2804-ІV, п. 1.13 р. XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2007р. № 2272,

П О С Т А Н О В И Л А:

За порушення законодавства про цінні папери винести ПАТ “Якимівський райпостач” попередження. 
Постанова набирає чинності з моменту її винесення.	
Надіслати дану постанову особі, щодо якої її винесено. 
Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку. 
 

В. о. начальника управління 			                                            У.В. Блажко


Постанову мені оголошено. З правами особи, до якої застосовано санкцію, ознайомлений 31.08.2011.
Постанову отримав 31.08.2011 _______________(_______________)



