НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА №1700-ЦД-1-Е
про закриття справи про правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                                              "28" жовтня 2015 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 відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів юридичного управління – Борецького Богдана Володимировича та представника юридичної особи – Колешні Людмили Сергіївни (довіреність б/н від 23.10.2015 року), у відношенні Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС-ГРУП" (код за ЄДРПОУ 38780682, адреса: пров. Киянівський 3-7, кім.302, м.Київ, 04053, інші дані про емітента відсутні), (далі за текстом – ТОВ "ІБК "АЛЬЯНС-ГРУП"),

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до Акта про правопорушення на ринку цінних паперів №1235-ЦД-1-Е від 13.10.2015 року ознаки порушення ТОВ "ІБК "АЛЬЯНС-ГРУП" вимог ст. 40 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”, пункту 4, глави 4, розділу ІІ “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.13 №2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24.12.13 за №2180/24712 (зі змінами), а саме: нерозміщення на веб-сайті загальнодоступної бази даних  Комісії  ТОВ "ІБК "АЛЬЯНС-ГРУП"  регулярної річної інформації за 2014 рік:
До розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів ТОВ "ІБК "АЛЬЯНС-ГРУП" листом б/н б/д (вх. №891/З від 26.10.2015 року) надано письмові заперечення, відповідно до яких – «ТОВ "ІБК "АЛЬЯНС-ГРУП" не здійснило фактичного розміщення жодного емісійного цінного паперу та, відповідно, не набуло статусу емітента».
Розглянувши справу про правопорушення на ринку цінних паперів встановлено та перевіривши викладені в запереченнях пояснення уповноважена особа Комісії дійшла до висновку про відсутність в діях ТОВ "ІБК "АЛЬЯНС-ГРУП" складу правопорушення з огляду на таке.
Відповідно 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. Річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, 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;
	розміщення на власному веб-сайті.

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 4 глави 4 розділу ІІ «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 - розкриття регулярної річної інформації має здійснюватись шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на сторінці в мережі Інтернет та подання до Комісії.
Розкриття регулярної річної інформації здійснюється у такі терміни:
	розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії - у термін не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;

опублікування у офіційному друкованому виданні - у термін не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;
розміщення на сторінці в мережі Інтернет - у термін не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;
подання до Комісії - не пізніше 01 червня року, наступного за звітним.
Емітенти цінних паперів до моменту подання регулярної річної інформації до Комісії розміщують її на сторінці в мережі Інтернет.
Відповідно до пункту 1 глави 4 розділу ІІ Положення №2826 обов'язок здійснювати розкриття регулярної річної інформації поширюється на осіб, які станом на 31 грудня звітного року є емітентами.
Обов'язок розкриття регулярної річної інформації припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів, за умови відсутності інших підстав, передбачених законодавством, для виникнення такого обов'язку.
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,

ПОСТАНОВИВ:

Справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ТОВ "ІБК "АЛЬЯНС-ГРУП" 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                                                                   Жупаненко В.М.

