НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №880-ЦД-1-Е
про закриття справи про правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                                        "07" червня 2017 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 25.05.2017 року №28, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів юридичного управління – Пушнової Ірини Олександрівни , у відношенні Публічного акціонерного товариства «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (надалі – ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО») (код ЄДРПОУ: 05471081, місцезнаходження: вул. КИЇВСЬКА, буд. 8 Є, м. Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська обл., 08132), (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 №901-ЦД-1-Е від 25.05.2017 року ознаки порушення ПАТ "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" вимог ст. 40 Закону України  «Про цінні папери та фондовий ринок» та пункту 3 глави 3 розділу ІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24.12.2013 за   № 2180/24712 (із змінами), а саме: нерозміщення  в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»  регулярної  квартальної  інформації за  ІІІ квартал 2016 року.
До підписання акта з'ясувалося про розміщення ПАТ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» регулярної квартальної  інформації за ІІІ квартал 2016 року в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22 травня 2017 року, що свідчить про факт нерозміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії регулярної квартальної інформації за ІІІ квартал 2016 року в термін, визначений чинним законодавством.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" листом від 07.06.2017 року №041/06-17 (вх. №550/З від 07.06.2017 року) надано клопотання про закриття справи про правопорушення на ринку цінних паперів.
Розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів встановлено наступне.
Відповідно пункту 1 до 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 розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Відповідно пункту 5 ст. 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» - звітним періодом для складання квартальної інформації про емітента є квартали поточного року.
Відповідно до пункту 1 статті 39 кону України «Про цінні папери та фондовий ринок» - розкриття інформації на фондовому ринку здійснюється емітентами цінних паперів шляхом:
	розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;

опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
	подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до пункту 6 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» - строки, порядок і форми розкриття регулярної інформації про емітента (річної та квартальної) і додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Національною 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.
Відповідно до пункту 3 глави 1 розділу І «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 24.12.2013 року за №2180/24712 (далі - Положення №2826) - емітенти цінних паперів до моменту подання Інформації до Комісії розміщують її на власному веб-сайті (веб-сторінці) (далі - сторінка в мережі Інтернет) відповідно до вимог законодавства.
Відповідно до пункту 3 глави 3 розділу IІ Положення №2826 - розкриття квартальної інформації на фондовому ринку здійснюється шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії. Квартальна інформація розкривається за перший, другий і третій квартали. Інформація щодо четвертого кварталу окремо не розкривається, а включається до регулярної річної інформації.
Регулярна квартальна інформація згідно з цим Положенням розкривається у термін не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Відповідно до клопотання ПАТ "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" від 07.06.2017 року №041/06-17 (вх. №550/З від 07.06.2017 року) – «30.06.2016 року Протоколом №107 Засідання Правління Публічного акціонерного товариства «Київська міжнародна фондова біржа» було ухвалено: Виключити облігації відсоткові іменні серії В Публічного акціонерного товариства «Енергетична компанія «Севастопольенерго» з біржового реєстру (другого рівня лістингу).
Перевіривши викладені обставини, уповноваженою особою Комісії встановлено, що 30.06.2016 року облігації процентні іменні ПАТ "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 05471081), були виключені з біржового реєстру (другого рівня лістингу) за невиконання умов перебування у другому рівні лістингу та залишені у біржовому списку ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" у категоріїї позалістингові цінні папери (http://www.kise.com.ua/?news/2097/).
Відповідно до вимог підпункту 9 пункту 1 глави 3 розділу ІІ Положення №2826 обов'язок здійснювати розкриття регулярної квартальної інформації в порядку, передбаченому цим Положенням, поширюється, серед іншого, на емітентів, цінні папери яких перебувають у біржовому реєстрі фондової біржі.
Відповідно до абзацу тринадцятого пункту 1 глави 3 розділу II Положення №2826 обов'язок розкриття квартальної інформації поширюється на емітентів, визначених в підпункті 9 цього пункту, з кварталу, в якому цінні папери перебували у біржовому реєстрі фондової біржі незалежно від тривалості перебування їх у біржовому реєстрі фондової біржі та незалежно від того, чи були цінні папери такого емітента протягом звітного кварталу виключені з біржового реєстру фондової біржі. Обов'язок емітента розкривати квартальну інформацію припиняється з кварталу, наступного за кварталом, у якому цінні папери такого емітента були виключені з біржового реєстру фондової біржі. При цьому квартал, у якому цінні папери емітента були виключені з біржового реєстру фондової біржі, є для такого емітента звітним кварталом.
Таким чином, уповноваженою особою Комісії встановлено, що цінні папери ПАТ "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" були виключені з біржового реєстру фондової біржі у другому кварталі 2016 року. 
Обов'язок емітента розкривати квартальну інформацію припиняється з кварталу, наступного за кварталом, у якому цінні папери такого емітента були виключені з біржового реєстру фондової біржі. 
При цьому квартал, у якому цінні папери емітента були виключені з біржового реєстру фондової біржі, є для такого емітента звітним кварталом.
Встановлено, що ПАТ "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" розміщено регулярну квартальну інформацію за ІІ квартал 2016 року.
Розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, уповноважена особа Комісії дійшла до висновку про відсутність в діях ПАТ "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" складу 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 «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» закрити у зв’язку з відсутністю складу 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.

