НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА №262-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                   		                                         28 березня 2012 року

Я, 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 09.02.2012 року №285, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста - Керімова Раміла Ракіфовича, у відношенні ПАТ “Обухівський Райагротехсервіс” (код ЄДРПОУ 00904575, місцезнаходження: вул. Будьоного, 35, м. Обухів, Київська обл., 08700), (керівник та\або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з'явився),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 14.03.2012 року №263-ЦД-1-Е факт порушення ПАТ “Обухівський Райагротехсервіс” вимог п. 4.9 р. 4 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000р. №98, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.10.2000р. №706/4927 із змінами та доповненням (далі - Положення), а саме: ПАТ “Обухівський Райагротехсервіс” не забезпечило протягом п'яти робочих днів з  дати депонування глобального сертифіката отримання  ТОВ «Цінні папери АПК», яке здійснює діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ “Обухівський Райагротехсервіс”, копії глобального сертифіката, завіреної депозитарієм із зазначенням дати його депонування.
Дата депонування глобального сертифіката – 31.03.11р.
Дата повідомлення реєстроутримувача – 18.05.11р.
Відповідно до п. 4.9. розділу 4 Положення - протягом п'яти робочих днів з дати депонування глобального сертифіката емітент повинен забезпечити отримання реєстроутримувачем копії глобального сертифіката, завіреної депозитарієм із зазначенням дати його депонування.
До підписання акта про правопорушення на ринку цінних паперів у звязку з необхідністю проведення додаткової перевірки уповноваженою особою Комісії провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів було зупинено, про що винесено постанову про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів від 01.02.2012 року (вих. №04/1419/09-20 від 01.02.2012 року).
Після з’ясування обставин, які спричинили зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, уповноваженою особою Комісії відновлено провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, про що винесено постанову про відновлення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів від 23.02.2012 року (вих. №04/02/398/пв від 23.02.2012 року).
До розгляду справи ПАТ “Обухівський Райагротехсервіс” письмових пояснень, клопотань та/або заперечень надано не було.
ПАТ “Обухівський Райагротехсервіс” не забезпечило протягом п'яти робочих днів з  дати депонування глобального сертифіката отримання  ТОВ «Цінні папери АПК», яке здійснює діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ “Обухівський Райагротехсервіс”, копії глобального сертифіката, завіреної депозитарієм із зазначенням дати його депонування, за що п. 5 статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” передбачена відповідальність юридичних осіб.
Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 5 ст. 8 Закону України ”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та пунктами 3 розділу VII, п. 1.13. розділу ХVІІ «Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Комісії від 11 грудня 2007 року №2272, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.02.2008 за №120/14811,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку накласти на ПАТ “Обухівський Райагротехсервіс” санкцію у вигляді попередження.
2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.



Уповноважена особа Комісії                                                          Жупаненко В.М.

