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Швейцарската борса е издала порицание срещу компания Syngenta AG
Швейцарската борса е издала порицание срещу компания Syngenta AG, Базел за
неспазването на крайните срокове за оповестяване на сделките на и между членове на
ръководството, както изисква чл.74а от Правилата за листване.
Съгласно чл. 74а лицата, които са обект на задължението за уведомление
(членовете на борда на директорите и висшето ръководство на емитента) трябва да
съобщят на емитента за своите сделки не по-късно от 2 работни дни след сключването
на съответните договори.
Емитентът трябва в срок от 2 работещи дни след получаване на съответното
известие да уведоми Швейцарската борса за тези сделки с ценни книжа на емитента,
които са били сключени от членовете на борда на директорите му или на висшето
ръководство и са в размер, надвишаващ праговата стойност от 100 000 швейцарски
франка през всеки календарен месец. Швейцарската борса след това публикува тези
известия на електронната страница. Следователно най-много 4 дни могат да изминат
между момента на сключване на транзакциите и момента на подаване на информацията
на Швейцарската борса.
Целта на разкриването на сделките на ръководството е да се осигури на
участниците на пазара възможно най-бързо информация за транзакциите, извършени от
ръководствата на листваните компании.
Syngenta, със съдействието на банка, предлага система която заедно с другите
процеси съобщава за сключените сделки. При сключване на сделка системата
автоматично изпраща e-mail до съответните лица задължени да уведомят Швейцарската
борса.
На 21 март 2007г., член от висшето управление / член на борда на директорите /
прави поръчка към тази система за продажбата на 12’225 регистрирани акции на
Syngenta AG и на същия ден се опитва да промени поръчката подадена в системата без
да има право на това. Освен това, служител от отдела длъжен да уведоми за сключени
сделки променя поръчката по телефона. След като от банката изпълнили поръчката,
сключването на сделката била потвърдена от друго лице, което пренасочва
информацията към трето лице.
Освен това електронното писмо от банката, което съобщава за извършена
сделка, било изпратено на 16 март 2007 до служителите на Sengenta, което се приписва
към друга сделка. Като резултат Швейцарската борса не е информирана за тези
действия. Sungenta не уведомяват Швейцарската борса до 12 април 2007, когато
вътрешния контрол разкрива злоупотребата. Следователно, продажбата на 12’255
регистрирани акции отговарящи на общата сума от 1’572 496.30 било съобщено със
закъснение от 19 работни дни.
Изпълнителният комитет на Борда по приемането към Швейцарската борса
определи това като нарушение дължащо се на неизпълнение на задълженията: въпреки
че автоматичната система била в неизправност, съобщението за сключена сделка било

получено по телефона от отговорните за това лица. Вземайки предвид размера на
сделката и техническите проблеми, отговорната страна лесно би могла да съобщи на
Швейцарската борса без да чака получаването на потвърждение, което пристига по
късно и освен това е възможно да се пренасочи погрешно.
Нарушението може да е по вина на Syngenta AG, но Изпълнителният комитет на Борда
по приемането към Швейцарската борса не счита това нарушение за маловажно, но
смята, че то e извършено вследствие на небрежност. По тази причина издал и съответно
публикувал порицание на компания Sungenta AG.

Информация за разпоредбите, регулиращи сделките на ръководните лица може
да бъде открита на:
http://www.swx.com/admission/being_public/management_transactions_en.html
Досега публикуваните уведомления са налични на следната електронна
страница:
http://www.swx.com/admission/being_public/mtrans/publicatio_en.html
В случай, че възникнат допълнителни въпроси, моля свържете се с г-н Werner
Vogt, говорител на Швейцарската борса.
тел: +41(0)58 854 26 75
факс: +41(0)58 854 27 10
e-mail адрес: pressoffice@swx.com

