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Швейцарската борса (SWX) порицава компания Lonza Group AG
Швейцарската борса (SWX) окончателно заявява, че компания Lonza Group AG (Lonza)
е нарушила ангажимента си за гарантиране на равнопоставеността на пазарните
участници, заложен в правилата за публичност установени в Чл. 72 от Правилата за
листване на борсата. Компанията Lonza Group AG (Lonza) е разкрила първо на своите
служители за назначението на нов член на висшия управленски състав ( Управител на
Човешки ресурси) и чак след това е съобщила този факт на Швейцарската борса
(SWX), като по този начин не е спазен срокът от 90 минути за предварително
оповестяване пред SWX. Наказателната комисия към SWX ( Sanction Commission)
остро порицава компанията Lonza Group AG (Lonza) и нарежда санкцията да бъде
оповестена публично.
Швейцарската борса (SWX) задължава публичните дружества да информират пазара за
всякакви ценово-чувствителни факти, които са възникнали в сферата на дейността на
компаниите и които не са публично известни. За ценово-чувствителни се считат факти,
които са в състояние да предизвикат значителна промяна в цените. Разкриването на
информация се прави, за да осигури равнопоставеността на всички пазарни участници.
Селективното разгласяване на такава информация представлява пристъпване на това
задължение.
На 27.06.2007 г. по време на борсовата търговия служителите на компаниятата Lonza
Group AG (Lonza) са били информирани писмено за назначаването на новия Управител
на Човешки ресурси и член на висшия управленски състав. Пазарните участници, също
както и Швейцарската борса (SWX) са били осведомени 30 минути по-късно.
По правило промените в състава на борда на директорите, управителния борд или на
други ключови позиции са потенциални ценово-чувствителни фактори, имайки се
предвид досегашната практика на Швейцарската борса (SWX). Няма разлика каква
точно функция изпълнява въпросната личност, стига да влиза в състава на
управителния борд. Взимайки се под внимание правната практика на Наказателната
комисия към SWX ( Sanction Commission), решаващият фактор е членството в
управленското тяло, така както е посочени в Директивата за корпоративно управление
(Corporate Governance Directive).
Като предоставя селективно информация относно този ценово-чувсвтителен факт,
компанията нарушава задължението да осигурява равнопоставеност така както е
предписано в Член 72 от Правилата за листване.
Едно от задълженията на Швейцарската борса (SWX) е да отстоява прозрачността на
информацията, достъпна за участниците на пазара. Ако някой участник
възпрепятства протичането на информация според Правилата за листване,
Швейцарската борса (SWX) налага санкция от упоменатите в Член 82 от Правилата за
листване, при което степента на провинението и тежестта на нарушението се взимат
под внимание. Имайки предвид посочените съображения, Наказателната комисия към
SWX (Sanction Commission) порицава компанията Lonza Group AG (Lonza).

По-подробна информация е достъпна на:
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