НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ПОСТАНОВА №3531-ЦД-1-З
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів 

м. Київ                                                                                    25 грудня 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 провідного спеціаліста відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів – Пушнової Ірини Олександрівни та представників юридичної особи – Приходько Світлани Вікторівни (довіреність від 20.12.2013 року) та Іщенко Дар’ї Леонідівни (довіреність від 20.12.2013 року), у відношенні Публічного акціонерного товариства «Перший інвестиційний банк» (далі по тексту – ПАТ «Перший інвестиційний банк») від 15.11.2013 року у відношенні ПАТ «Перший інвестиційний банк» (код за ЄДРПОУ 26410155; місцезнаходження: 04073, місто Київ, Оболонський район, проспект Московський, будинок 6; телефон (044) 428-61-28, (044) 468-27-72, інформація щодо банківських реквізитів відсутня),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №3589-ЦД-1-З від 12.12.2013 року факт порушення ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" вимог пункту 14 статті 13 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: статут ПАТ «Перший інвестиційний банк» не містить інформацію щодо складу, порядку утворення,  обрання і відкликання членів, а також порядок зміни  складу членів органів товариства, зокрема, служби внутрішнього аудиту.
Відповідно до пункту 14 статті 13 Закону України «Про акціонерні товариства»: «Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про склад органів товариства та їх компетенцію, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів товариства та їх компетенції».
Протягом року ця дія вчинена ПАТ «Перший інвестиційний банк» вперше.
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" листом від 10.12.2013 року №4243/2/2-13 (вх. №13967 від 11.12.2013 року) надано письмові пояснення, які було розглянуто Уповноваженою особою Комісії.
ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 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 "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" санкцію у вигляді попередження.
	Винести у відношенні ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 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.

