НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №754-ЦД-4-Е
про закриття справи про правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                               "01" червня 2016 року

Я, уповноважена особа Комісії – т.в.о. директора Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Алексейчук Руслана Василівна, уповноважена особа Комісії на підставі ст. 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 та наказу директора Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.05.2016 року №47, 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 Ракіфовича у відношенні Публічного акціонерного товариства «Юрія», у відношенні ПАТ «Юрія» (код за ЄДРПОУ 00447853, місцезнаходження: вул. Вербовецького, буд. 108, м. Черкаси, 18030, банківські реквізити - п/р 26006013017449 у ПАТ «Сбербанк Росії» м.Київ, МФО 320627, засоби зв’язку: тел. 71-61-92, 71-60-61), (керівник та/або представник юридичної особи на розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів не з'явився),

ВСТАНОВИЛА:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №714-ЦД-1-Е від 17.05.2016 року порушення ПАТ "ЮРІЯ" вимог частини 6 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» - черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Юрія» 19.04.2016 року приймались рішення з питань, не включених до порядку денного, а саме: з питання № 9 порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод» прийнято рішення, зокрема, «визначення доцільності укладання таких угод покласти на наглядову раду Товариства» та «визначити сукупний граничний розмір значних правочинів у розмірі 3 млрд. гривень».
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "ЮРІЯ" листом від 17.05.2016 року б/н надано письмові пояснення.
Розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів встановлено наступне.
19.04.2016 року відбулись загальні збори акціонерів ПАТ "ЮРІЯ".
Закон України «Про акціонерні товариства» (№514-VI від 17.09.2008 року) (далі – Закон №514-VI від 17.09.2008 року) визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів.
Відповідно до частини 1 статті 32 Закону №514-VI від 17.09.2008 року загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.
Відповідно до частини 1 статті 37 Закону №514-VI від 17.09.2008 року порядок денний загальних зборів акціонерного товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства.
Відповідно до абзацу другого частини 4 статті 38 Закону №514-VI від 17.09.2008 року (в редакції від 25.12.2015 року) зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Встановлено, що рішенням наглядової ради ПАТ "ЮРІЯ" (протокол №2016/02/01 від 01.02.2016 року) затверджено перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів, скликаних на 19.04.2016 року.
Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 43 Закону №514-VI від 17.09.2008 року (в редакції від 25.12.2016 року) у товаристві, що здійснило публічне розміщення акцій, голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону №514-VI від 17.09.2008 року (в редакції від 25.12.2016 року) бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався").
Рішенням наглядової ради ПАТ "ЮРІЯ" (протокол №2016/02/22 від 22.02.016 року) затверджено проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, скликаних на 19.04.2016 року.
Встановлено, що питання «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод» було включено до порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ "ЮРІЯ", скликаних на 19.04.2016 року. Таким чином, приймаючи рішення з питання «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод», загальними зборами акціонерів ПАТ «Юрія» прийнято рішення з питання включеного до порядку денного.
Розглянувши справу про правопорушення, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, всебічно, повно і об'єктивно дослідивши всі обставини справи уповноважена особа Комісії дійшла до висновку про відсутність в діях ПАТ "ЮРІЯ" факту вчинення правопорушення.
Враховуючи вищевикладене  на підставі пункту 2 розділу ІІІ, підпункту 2 пункту 3 розділу VІІ 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:

Справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ПАТ "ЮРІЯ" закрити у зв’язку з відсутністю факту вчинення правопорушення.

	Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.


Постанову може бути оскаржено до суду у встановленому законодавством порядку.



Уповноважена особа Комісії                                                    Алексейчук Р.В.

