НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №1265-ЦД-1-Е
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

м. Київ                                                                                        12 червня 2013 року

Я, уповноважена особа Комісії - 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 11.09.2012 року №1239, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у присутності головного спеціаліста – Коптюк Юлії Анатоліївни та представника юридичної особи – Мануілової Яни Ігорівни (довіреність №юр-256/д від 29.05.2013 року), у відношенні Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390; місцезнаходження: 04053, м. Київ, Несторівський провулок, 3-5; інформація про розрахункові рахунки відсутня; засоби зв’язку: тел. 0442725950 тел. 0442124462 факс: 0442125922),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №1315-ЦД-1-Е від 30.05.2013 року факт порушення ПАТ «Укрнафта» вимог законодавства про цінні папери:
 -	загальними зборами акціонерів ПАТ «Укрнафта» 26.01.10 було прийнято рішення про виплату дивідендів за акціями ПАТ «Укрнафта» за 2006-2007 роки;
-	загальними зборами акціонерів ПАТ «Укрнафта» 25.02.11 було прийнято рішення про виплату дивідендів за акціями ПАТ «Укрнафта» за 2010 рік.
Станом на 15.05.13 ПАТ «Укрнафта» не виплатило дивіденди за 2006-2007 та 2010 роки акціонеру нерезиденту Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (реєстраційний номер FN588882t).
Відповідно до п. 2 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» - Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 
Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року. 
У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ «Укрнафта» письмових пояснень, письмових заперечень або письмових клопотань надано не було.
ПАТ «Укрнафта» порушено вимоги законодавства про цінні папери, за що п. 5 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» передбачена відповідальність юридичних осіб.
Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 10 статті 8, пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 3 розділу VII, пункту 1 розділу XIV, пункту 2.1. розділу ХVІІ «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,

ПОСТАНОВИВ:

За порушення вимог законодавства про цінні папери, накласти на ПАТ «Укрнафта» санкцію у вигляді попередження.
	Винести у відношенні ПАТ «Укрнафта» Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери.
	Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

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



Уповноважена особа Комісії                                                        Жупаненко В.М.

