НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА №2311-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                                            "21" грудня 2016 року

Я, Уповноважена особа Комісії - Алексейчук Руслана Василівна, т.в.о. директора 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», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.09.2012 року №1239, наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.12.2016 року №1308-КВ, наказу директора Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2016 року №94, 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 Ракіфович та представника юридичної особи – Лупол Майї Вікторівни (довіреність №44 від 20.12.2016 року) у відношенні Публічного акціонерного товариства «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» (надалі – ПАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД») (місцезнаходження: 17000, Чернігівська обл., Козелецький р-н., смт. Козелець, вул. Комсомольська, 121-А, код ЄДРПОУ: 00306331),
ВСТАНОВИЛА:
Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №2244-ЦД-1-Е від 06.12.2016 року порушення ПАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» вимог пункту 8 розділу IX «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року №2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24.12.2013 року за №2180/24712 (із змінами та доповненнями) (далі – Положення №2826), а саме: ПАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» не розмістило повідомлення про зміну власного веб-сайту в загальнодоступній базі даних Комісії про ринок цінних паперів протягом п'яти робочих днів після зміни адреси власного веб-сайту.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» листом від 20.12.2016 року №43 (вх. №1144/З від 21.12.2016 року) надано пояснення.
Розглянувши справу про правопорушення на ринку цінних паперів встановлено, що ПАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» не розмістило в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів повідомлення про зміну власного веб-сайту протягом п'яти робочих днів після зміни адреси власного веб-сайту, чим порушено вимоги пункту 8 розділу IX Положення №2826, за що п. 6 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб з огляду на таке.
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 р.) (далі – Закон №514-VI від 17.09.2008 р.).
Відповідно до вимог частини 3 статті 78 Закон №514-VI від 17.09.2008 р. публічне акціонерне товариство зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені Національною 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 (крім документів, що містять конфіденційну інформацію), 14 - 16 частини першої статті 77, та інформація, визначена частиною третьою статті 35 цього Закону.
Відповідно до пункту 8 розділу IX Положення №2826 у випадку зміни адреси власного веб-сайту публічне акціонерне товариство зобов'язане протягом п'яти робочих днів після зміни адреси власного веб-сайту забезпечити розміщення на новому власному веб-сайті всієї інформації, яка була ним розміщена раніше, та оприлюднити повідомлення про зміну власного веб-сайту шляхом його розміщення в загальнодоступній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.
Встановлено, що 08.12.2016 р. о 14:55:27 в загальнодоступній базі даних Комісії про ринок цінних паперів розміщено повідомлення ПАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» про зміну сторінки в мережі Інтернет – «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» повідомляє про зміну власного веб-сайту в мережі Інтернет. Власний веб-сайт в мережі Інтернет наявний за адресою: http://00306331.smida.gov.ua/».
Стара адреса сторінки: 
http://smida.gov.ua/db/participant/00306331
Нова адреса сторінки: 
http://00306331.smida.gov.ua/
Дата здійснення дії:  
21.11.2016
Дата розміщення: 
08.12.2016 14:55:27
Таким чином, у зв'язку із зміною 21.11.2016 р. адреси власного веб-сайту ПАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» 08.12.2016 р. розміщено в загальнодоступній базі даних Комісії про ринок цінних паперів повідомлення про зміну власного веб-сайту.
ПАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» не розмістило повідомлення про зміну власного веб-сайту в загальнодоступній базі даних Комісії про ринок цінних паперів протягом п'яти робочих днів після зміни адреси власного веб-сайту.
Відповідно до пункту 6 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 нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів 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.
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,
ПОСТАНОВИЛА:
За нерозміщення інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів в термін, визначений законодавством, накласти на ПАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» штрафну санкцію у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1020 (одна тисяча двадцять) гривень.
	Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в УДКСУ У КОЗЕЛЕЦЬКОМУ РАЙОНІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 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 Чернігівській області;

Код банку отримувача: 853592;
Отримувач коштів: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У КОЗЕЛЕЦЬКОМУ РАЙОНІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
	Код ЄДРПОУ отримувача: 38020568;

Рахунок отримувача: 31110106700163.

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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку

Уповноважена особа Комісії                                                                 Алексейчук Р.В.

