file_0.doc
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ


З ЦІННИХ ПАПЕРІВ


ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ЗАПОРІЗЬКЕ
 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ


69037, м. Запоріжжя, вул. 12  Квітня, 1


тел.(061) 224-03-34, 224-03-31, факс 224-03-31


E-mail: qkebifr@comint.net

Україна






SECURITES AND STOCK


MARKET STATE


COMMISSION

ZAPOROZHYE
REGIONAL OFFICE


69037 Zaporozhye , 12 April Street, 1   tel.(061) 224-03-34, 224-03-31, fax 224-03-31


E-mail: qkebifr@comint.net




thumbnail_0.wmf
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ

З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАПОРІЗЬКЕ

 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

69037, 

м. Запоріжжя, вул. 12  Квітня, 1

тел.(061) 224-03-34, 224-03-31, факс 224-03-31

E-mail: qkebifr@comint.net

Україна

SECURITES AND STOCK

MARKET STATE

COMMISSION

ZAPOROZHYE

REGIONAL OFFICE

69037 Zaporozhye , 12 April Street, 1

t

el.(061) 224-03-34, 224-03-31, fax 224-03-31

E-mail: qkebifr@comint.net


	                            П О С Т А Н О В А № 31-ЗП
про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів

м. Запоріжжя                                                                                         09.03.2011
Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Запорізького територіального управління ДКЦПФР, Здоронок Галина Іванівна, на підставі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо відкритого акціонерного товариства «Запоріжнерудпром» (скорочене найменування: ВАТ «Запоріжнерудпром» місцезнаходження: 69084 м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 12-А, р/р № 2600210142101 в ПАТ «Юнекс Банк», МФО 322539, код ЄДРПОУ: 00292333, тел.. (0612) 653155) в присутності представника товариства Семененко Наталії В’ячеславівни, яка діє на підставі довіреності від 22.02.2011 та головного спеціаліста відділу розслідування та правозастосування Запорізького територіального управління ДКЦПФР Полуляха Сергія Юрійовича, 

В С Т А Н О В И Л А:

14.02.2011 на підставі розгляду річного звіту за 2009 рік, у відношенні ВАТ «Запоріжнерудпром» головним спеціалістом відділу корпоративних фінансів та звітності Камановою П.Г., яка діє на підставі доручення від 10.01.2011 № 6/д, порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів за фактом правопорушення, а саме:
Річний звіт за 2009 рік не містить форми «Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду», а саме: 

Дата виникнення події
Дата оприлюднення повідомлення
Вид інформації
26.01.2009

26.01.2009

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 
ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ» (ПВІФ «ФЕНІКС»), пакет акцій зменшився на 1097830 акцій та складає 333640 акцій, або 7,5672%.
ТОВ«ФІНТЕХНОЛОГІЇ» (ПВІФ «ІНВЕСТПРОЕКТ»), пакет акцій збільшився на 1097830 акцій та складає 1097830 акцій, або 24,8998%.
ТОВ «ІНТЕРІОР», пакет акцій збільшився на 239316 акцій та складає 978 864 акцій, або 22,2015%.
02.03.2009

03.03.2009
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
1.ТОВ «ІНТЕРІОР»- пакет акцій зменшився та складає 436 491 акції, або 9,9%.
ТОВ «СЕЛТІК»-пакет акцій зменшився та складає 436 491 акції, або 9,9%.
2. ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ» (ПВІФ «ФЕНІКС)- пакет акцій збільшився та складає 876013 акцій, або 19,8687%. ТОВ«ФІНОКС»- пакет акцій збільшився та складає 1 404 940 акцій, або 31,8653%.
23.03.2009
24.03.2009
Згідно рішення загальних зборів акціонерів ВАТ ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ” від 23.03.2009 Протокол №1 відбулися зміни у персональному складі посадових осіб емітента. Звільнено  членів Наглядової ради: ТОВ „ФІНОКС”, Шевченка П. В., призначено членів Наглядової ради: Рєкова Артура Сергійовича, Степаненко Сергія Петровича,  Третьяка Олега Миколайовича,  Юркова Олександра Борисовича.
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
1.ТОВ«ЕВЕРТОН» пакет акцій збільшився та склав 958 280 шт. або 21,7346% голосуючих акцій. ТОВ«ПІВДЕНРУДМЕТ», пакет акцій збільшився та склав 876 013 шт. або 19,8687% голосуючих акцій.
2. ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ» (ПВІФ «ФЕНІКС) пакет акцій зменшився на 876 013 акцій, або 19,8687% та склав 0% голосуючих акцій.
3. ТОВ«ФІНОКС» пакет акцій зменшився на 958 280 акцій та складає 446660 акцій, або 10,1306%.
08.04.2009
09.04.2009
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
Власники, пакет акцій яких став більше 10 відсотків голосуючих акцій:
1.ЛАФСОЛ ХОЛДІНГС ЛЛС/LAFSOL HOLDINGS LLC -пакет акцій склав 446 620 акцій, або 10,13%.
Деміоніо Інвестментс Лтд/Demionio Investments Ltd- пакет акцій склав 958 280 акцій, або 21,73%
Гернсторм Менеджмент ЛТД/GUERNSTORM MANAGEMENT LTD- пакет акцій склав 675 807 акцій, або 15,33%
2. ТОВ«ПІВДЕНРУДМЕТ»- пакет акцій склав 0 шт. або 0% голосуючих акцій.
28.04.2009
30.04.2009
Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента. Рішення про одержання кредиту прийнято 27 квітня 2009 року Наглядовою радою Товариства (Протокол № 15). Договір про відкриття відкличної кредитної лінії у розмірі 19 700 000 грн. Дата зарахування коштів на поточний рахунок – 28.04.2008. 
19.05.2009
20.05.2009
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
1.ТОВ«ФІНТЕХНОЛОГІЇ» (ПВІФ «ФЕНІКС») пакет акцій з урахуванням розміру збільшення склав 20945585 акцій, або 39,5887% голосуючих акцій, ТОВ «ІНТЕРІОР» пакет акцій з урахуванням розміру збільшення склав 12195228 акцій, або 23,0499% голосуючих акцій,  ТОВ «СЕЛТІК», пакет акцій з урахуванням розміру збільшення склав 9000000 акцій, або 17,0107% голосуючих акцій.
2.ТОВ «ФІНТЕХНОЛОГІЇ» (ПВІФ «ІНВЕСТПРОЕКТ»), пакет акцій з урахуванням розміру зменшення склав 6321037 акцій, або 11,9472% голосуючих акцій.
04.06.09
05.06.09         
Згідно рішення Наглядової ради ВАТ „ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ” (Протокол №21 від 04.06.2009) відбулися  зміни  у складі посадових осіб емітента.
Звільнено головного бухгалтера Ткаченко Л.М., призначено на посаду головного бухгалтера Стеценко Наталію Володимирівну. 
16.07.09
17.07.09
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ТОВ«ФІНТЕХНОЛОГІЇ» (ПВІФ «ФЕНІКС) пакет акцій зменшився та склав менше 10% голосуючих акцій. ТОВ «ІНТЕРІОР» пакет акцій зменшився та склав менше 10% голосуючих акцій. ТОВ «СЕЛТІК» пакет акцій зменшився та склав менше 10% голосуючих акцій.
21.07.09
22.07.09
Згідно рішення Наглядової ради ВАТ „ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ” (Протокол №33 від 21.07.2009) відбулися зміни  у складі посадових осіб емітента. Відкликано з  посади члена Правління Смаля А. М., призначено на посаду члена Правління головного бухгалтера Товариства Стеценко Наталію Володимирівну.
05.11.09

05.11.09

Згідно рішення Наглядової ради ВАТ „ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ” (Протокол №57 від 05.11.2009) відбулися зміни  у складі посадових осіб емітента. Відкликано з посади члена Правління Боєцького М. П., призначено на посаду члена Правління Кошеленко Вікторію Вікторівну.
ВАТ «Запоріжнерудпром» розмістило не в повному обсязі регулярну (річну) інформацію за 2009 рік у загальнодоступній інформаційній бази даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів, що є порушенням ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та п.п.1.17. п.1 глави 2 розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії № 1591 від 19.12.2006 (із змінами і доповненнями).
23.02.2011 складений акт про правопорушення на ринку цінних паперів № 24-ЗП у відношенні ВАТ «Запоріжнерудпром». Дане правопорушення скоєно вперше.
Під час складання акту про правопорушення представником товариства Семененко Н.В., яка діє на підставі довіреності від 22.02.2011, надані пояснення за підписом голови правління Верховського С.С., згідно до яких товариство пояснило наступне.
У паперовій та електронній формах річного звіту емітента ВАТ «Запоріжнерудпром» за 2009 рік, розміщеного на сайті та поданого до Запорізького ЗТУ ДКЦПФР, дійсно відсутній розділ «Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом року». Зазначені порушення виникли внаслідок неуважної підготовки річного звіту відповідальною особою – корпоративним секретарем товариства Семененко Н.В., яка допустила відповідні технічні помилки. Семененко Н.В. винесено догану.
При розгляді справи товариство просить врахувати наступне.
Вся особлива інформація, що виникла в діяльності емітента ВАТ «Запоріднерудпром» протягом звітного 2009 року, була оприлюднена з чітким дотриманням вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Комісією № 1591 від 19.12.2006 (зі змінами і доповненнями). Це підтверджується наявними в Комісії електронними та паперовими формами, а також інформацією, розміщеною на сайті. Розділ же річного звіту емітента «Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду» фактично дублює інформацію, яку на момент складання річного звіту емітента вже було оприлюднено на сайті та подано до ДКЦПФР протягом звітного періоду у встановлений спосіб. Отже, її відсутність у річному звіті фактично не призвела до порушення права акціонерів та потенційних інвесторів на отримання інформації про діяльність товариства. Жодних звернень з цього приводу до товариства, ДКЦПФР, правоохоронних органів, судових інстанцій тощо станом на 23.02.2011 не було.
Слід також зазначити, що протягом останніх років товариство не мало жодних претензій щодо звітності з боку ДКЦПФР.
В подальшому розкриття звітності емітента буде здійснюватись товариством у відповідності до вимог чинного законодавства.
Постановою, винесеною начальником Запорізького теруправління ДКЦПФР Здоронок Г.І.  24.02.2011, дату розгляду справи призначено на 09.03.2011. Товариство було своєчасно повідомлено про дату, час та місце розгляду справи рекомендованим листом, що підтверджується реєстром відправленої рекомендованої кореспонденції з відбитком поштового штемпелю від 25.02.2011.
Під час розгляду справи було встановлено наступне. 
Згідно до ч. 1 ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі в електронному вигляді). 
Частиною 6 ст. 40 Закону встановлено, що строки, порядок та форми подання регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Публічні акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття. 
Згідно до п. 1 гл. 2 розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії № 1591 від 19.12.2006 (із змінами і доповненнями) річна інформація емітентів цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевих позик) включає: відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
Підпунктом 1.17. п. 1 гл. 2 цього розділу встановлено, що Відомості щодо особливої інформації відповідно до розділу II цього Положення та інформації про іпотечні цінні папери відповідно до розділу III цього Положення, що виникала протягом звітного періоду, надаються відповідно до таблиці, що міститься у пункті 15 "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом року", наведеної у додатку 37.
Річний звіт за 2009 рік ВАТ «Запоріжнерудпром» не містить форми «Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду», про що зазначено в акті про правопорушення.
Отже, ВАТ «Запоріжнерудпром» розмістило не в повному обсязі регулярну річну інформацію за 2009 рік у загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів, що є порушенням вимог ст. 40 Закону України Про цінні папери та фондовий ринок» та п.п. 1.17. п.1 гл. 2 розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії № 1591 від 19.12.2006 (із змінами і доповненнями).
Щодо пояснень товариства не обхідно зазначити наступне.
Обов’язок розкриття регулярної річної інформації закріплено за товариством діючим законодавством. Порядок, строки та складові такої інформації також встановлено діючим законодавством.
Товариство повинно розкривати інформацію у точній відповідності до вимог Положення-1591. Факт правопорушення з боку товариства підтверджений його поясненнями.
Пояснення не є такими, що свідчили б про відсутність вини з боку товариства, а отже і складу правопорушення в діянні товариства.

Враховуючи вищевикладене, на підставі п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», п. 1.6. р. XVII Правил розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2007 № 2272,

П О С Т А Н О В И Л А:
За розміщення не в повному обсязі інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів накласти на ВАТ «Запоріжнерудпром» штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень.
	Штраф стягується в доход Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 21081100, на рахунок № 31114106700009 в Управлінні Держказначейства в Запорізькій області, МФО 813015, одержувач: державний бюджет Шевченківського району м. Запоріжжя, код ЄДРПОУ: 34676911.
Постанова набирає чинності з моменту її винесення.	
Штраф може бути добровільно сплачений у 15-денний термін з дня отримання даної постанови, про що товариство повинно повідомити Запорізьке теруправління ДКЦПФР у 5-денний термін.
Надіслати дану постанову особі, щодо якої її винесено. 
Рішення може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних  паперів та фондового ринку або  суду у встановленому законодавством порядку. 

Начальник управління                                        	                       Г.І. Здоронок

Постанову мені оголошено 09.03.2011. З правами особи, до якої застосовано санкцію ознайомлена.
Постанову отримала 09.03.2011
_____________(Семененко Н.В.) 


