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ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «ТРАСТ-КАПІТАЛ»
Вул. Підвисоцького, 7,
м. Київ, 01103


РОЗПОРЯДЖЕННЯ №  516 – КФ
про усунення порушень законодавства про цінні папери

м. Київ						         від  “15” листопада 2010р. 
    
Я, уповноважена особа Комісії, член Комісії Петренко Володимир Оникійович за дорученням т.в.о. Голови Комісії від 04 листопада 2010р. №594-КФ, розглянувши у присутності провідного спеціаліста департаменту корпоративних відносин Шаталової Наталії Юріївни, провідного спеціаліста юридичного департаменту Мольченка Костянтина Георгійовича та представника ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ТРАСТ-КАПІТАЛ» Щоки Юрія Юрійовича (довіреність від 15.11.10 №64) матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні Публічного акціонерного товариства «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ТРАСТ-КАПІТАЛ», адреса: 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7, код за ЄДРПОУ 26519933,

в с т а н о в и в:

відповідно до акту про правопорушення на ринку цінних паперів №193-КФ від 29.10.2010р., Статут Публічного акціонерного товариства «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ТРАСТ-КАПІТАЛ» не відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:
        - пункт  4.15 Розділу ІV Статуту не відповідає вимогам п.8 статті 28 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», відповідно до якого виготовлення сертифікатів цінних паперів відбувається у разі розміщення цінних паперів у документарній формі;
- пункт 11.26.5 Розділу ХІ Статуту не відповідає вимогам частини 5 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до якої рішення загальних зборів з питання затвердження змін та доповнень до Статуту Банку, прийняття рішення про анулювання викуплених акцій, прийняття рішення про зміну Банком типу акціонерного товариства, прийняття рішення про розміщення акцій, прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку, прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку та прийняття рішення про виділ та припинення Банку, ліквідацію, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Враховуючи викладене, на підставі пункту 10 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»,  пункту 1 розділу ХІV Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 11.12.07 №2272,

р о з п о р я д ж у ю с ь:

1. У термін до «16» травня 2011 року усунути порушення законодавства про цінні папери та до «26» травня 2011 року письмово повідомити уповноважену особу Комісії про виконання цього розпорядження. 
2. Контроль за виконанням цього розпорядження здійснює департамент корпоративних відносин Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За невиконання  або несвоєчасне виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства про цінні папери юридичні особи несуть відповідальність відповідно до  пункту 8 частини 1 статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». 
Розпорядження про усунення порушень може бути оскаржено до суду у порядку, встановленому законодавством.
До спливу терміну виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, таке розпорядження може бути переглянуто або термін виконання розпорядження може бути продовжено, за письмовим клопотанням порушника, уповноваженою особою, якою винесено розпорядження. 




Уповноважена особа Комісії	                                                    В. Петренко

