ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  А    № 88-ПО
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів


м. Полтава                                					             28 вересня 2010 року 


Я, Уповноважена особа Комісії – Валенко Олександр Анатолійович, начальник Полтавського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” у відношенні  відкритого акціонерного товариства «Полтавський домобудівельний комбінат» (код ЄДРПОУ: 01270581; юридична адреса та місцезнаходження: 36034, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ливарна, 8; код міжміського телефонного зв’язку – (0532), тел. 66-88-77, факс 66-88-77; банківські реквізити: р/р 26003712391 в філії ВАТ «Морський транспортний банк» у м.Полтава, МФО 331973), -

В С Т А Н О В И В :

     На підставі моніторингу оголошень про скликання загальних зборів акціонерів було встановлено, що відкрите акціонерне товариство «Полтавський домобудівельний комбінат» (у подальшому – Товариство) здійснює свою діяльність на ринку цінних паперів з порушенням вимог чинного законодавства, а саме: Товариство не розкрило інформацію в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, яка за змістом має бути ідентична інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, оприлюдненому в газеті «Бюлетень цінних паперів України» від 05.05.2010р. №80 (2882), що є порушенням вимог розділу VI Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням від 19.12.2006р. № 1591, зі змінами та доповненнями, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007р. №97/13364. 
Постанову про порушення справи про  правопорушення на ринку цінних паперів, складену Уповноваженою особою ДКЦПФР – начальником територіального управління Валенко О.А., було направлено Товариству рекомендованим листом 08.09.2010р. (вих. №02/1637).
На підписання акту про правопорушення на ринку цінних паперів №85-ПО від 20 вересня 2010 року з’явився представник Товариства Квач Г.М. (довіреність від 11.01.2010р. №2-01). Пояснення представника Товариства Квача Г.М. надійшли поштою 24.09.2010р.
Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбувався за участю представника Товариства  Квача Г.М. (довіреність від 11.01.2010р. №2-01) та заступника начальника контрольно-правового відділу та правозастосування Оскоми І.В.

Статтею 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” передбачена відповідальність за порушення законодавства про цінні папери, нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Враховуючи  вищевикладене,  на підставі п. 5), п. 14) ст. 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, п. 1.13 р. XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.07 №2272, зі змінами та доповненнями, -

п  о  с  т  а  н  о  в  и  в :

1.	За порушення законодавства про цінні папери винести у відношенні відкритого акціонерного товариства «Полтавський домобудівельний комбінат» письмове попередження.
2.	Дану постанову направити 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.



       Уповноважена особа Комісії              ___________________         О. Валенко


