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Споразумение между Швейцарската Фондова Борса (The Swiss Exchange SWX) и Forbo Holding AG

Швейцарската Фондова Борса (The Swiss Exchange – SWX) постигна
споразумение с Forbo Holding AG във връзка с нарушението на временното
ограничение за разкриване на информация за различните транзакции,
осъществени от управляващите органи съгласно чл. 74а от Листваните правила
на Швейцарската Фондова Борса.
Съгласно споразумението Forbo Holding AG поема задължението през
следващите 3 години да информира и инструктира членовете на Управителния
съвет и изпълнителните членове на Съвета на Директорите поне веднъж
годишно относно техните задължения, с оглед разкриване на информация
относно, осъществените от тях транзакции.
Компанията, също така, се е ангажирала да внесе промени в начина на
функциониране на нейната система за предоставяне на информация.
Съгласно чл. 74а от Листваните правила, емитентите трябва да са сигурни, че
съответните лица спазват изискванията за предоставяне на информация (касае
се за членове на Управителния съвет и на Съвета на Директорите), като
съобщават всички транзакции на съответните емитенти , най-късно до втория
ден, считано от деня на сключване на съответната сделка.
Транзакциите, осъществявани от членове на Управителния съвет и на Съвета
на Директорите на даден емитент, които надхвърлят определения праг от
100 000 швейцарски франка за един календарен месец следва да бъдат
съобщавани от емитента на Швейцарската Фондова Борса в срок от 2 работни
дни от получаване на информацията за транзакцията. Тези съобщения се
публикуват на интернет – страницата на Швейцарската Фондова Борса.
Следователно, не бива да са изминали повече от 4 работни дни между
съответната транзакция и предоставянето на информация за нея на
Швейцарската Фондова Борса.
Ако дадена транзакция съответства на изискванията за предоставяне на
информация и нейната стойност не надвишава установеният праг от 100 000
швейцарски франка за един календарен месец, емитентът събира тази
информация, подрежда я за съответните лица и изпраща тази информация на
Швейцарската Фондова Борса, най-късно до 4 работни дни, считано от
последния ден на съответния календарен месец. ( чл. 74а, ал. 4 от Листваните
правила).
Целта на разкриването на информация относно транзакциите, осъществени от
управляващите органи е възможно най-бързо да предостави на участниците на
пазара сведение относно сделките, осъществявани от управляващите органи
на компаниите, листвани на Борсата.
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Тъй като Forbo Holding AG погрешно е тълкувалa раздел 20 на Директива за
предоставяне на информация за транзакции, осъществени от управляващите
органи ( Management Transactions Directive – MTD ), е пропуснала да съобщи за
продажбите на акции и/или опции, възложени на членове на Управителния
съвет в контекста на програми за допълнително / притежаване на акции за 2006
и 2007 година.
Съгласно раздел 20 на горепосочената Директива, по отношение на подобни
сделки, задължението за предоставяне на информация не съществува само в
случаите, когато сделката е сключена в изпълнение на трудов договор или
сумата, получена по нея е част от трудово възнаграждение. Последното не е
приложено в този случай, защото бонусът или програмата за акционери на
Forbo Holding AG определя, че лицата – субекти на задължението за
предоставяне на информация трябва да получават 50 % от допълнителното си
възнаграждение под формата на дялове и опции и от 0% до 50 % от останалото
или в брой, или в дялове и опции, по техен избор, както самите предпочетат.
Съобщенията, предоставени със закъснение на 5 декември 2007 година касаят
транзакции, осъществени от лица – субекти на задължението за предоставяне
на информация, които имат право на споменатия вече избор.
По - специално транзакциите били осъществени от четирима (през 2006 година)
и от трима (през 2007 година) членове на Управителния съвет . По-късно
предоставените съобщения се отнасят до разпределението на 704 дяла на
стойност 216 832 швейцарски франка и 2709 опции, на стойност 72 330
швейцарски франка през 2006 година и до разпределението на 456 дяла на
стойност 214 580 швейцарски франка и1809 опции, на стойност 71 473
швейцарски франка през 2007 година.
Друг отделен въпрос е свързан с продажбата на 1000 кол-опции на 23 август
2007 година , от член на Управителния съвет, което е довело до реализиране
на сумата от 905 349.00 швейцарски франка от тези продажби. Както се изисква
съгласно правилата на компанията , лицето – субект на задължението за
предоставяне на информация е декларирало съответната транзакция един
работен ден предварително, но е пропуснало да съобщи за същата на
юрисконсулта на компанията, който носи отговорност за изпълнението на
задължението за предоставяне на информация. Поради тази причина,
съобщението за транзакцията е пристигнало и съответно е било от
Швейцарската Фондова Борса (The Swiss Exchange – SWX) след чувствително
закъснение – на 5 декември 2007 година.
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В заключение, Швейцарската Фондова Борса (The Swiss Exchange – SWX) и
Forbo Holding AG са се споразумели, че компанията ще документира
изпълнението на тези задължения и ще предоставя съответните документи на
Швейцарската Фондова Борса (The Swiss Exchange – SWX).
Процедурните правила на Швейцарската Фондова Борса (The Swiss Exchange –
SWX) допускат възможността разследването да бъде завършено в случай на
постигане на споразумение и при условие , че съответната информация ще
бъде предоставяна на обществеността по-бързо, по-точно и ясно, отколкото ако
би била предоставена в резултат на умело проведена и завършена процедура
по налагане на санкции.
По-подробни
сведения
относно
разкриване
на
информация
за
осъществяваните от членовете на Управителния съвет и изпълнителните
членове на Съвета на Директорите транзакции, е предоставена на интернетадрес:
http://www.swx.com/admission/being_public/managment_transactions_en.html
Информация за транзакциите, осъществявани от членовете на Управителния
съвет и изпълнителните членове на Съвета на Директорите е публикувана на
интернет – страницата на Швейцарската Фондова Борса (The Swiss Exchange –
SWX), както следва:

http://www.swx.com/admission/being_public/mtrans/publication_en.html

В случай че имате допълнителни въпроси, моля обърнете се към господин
Вернер Фогт, говорител на Швейцарската Фондова Борса (The Swiss Exchange
– SWX
Тел:

+41(0)58 854 26 75

Факс:

+41(0)58 854 27 10

E-mail: pressoffice@swx.com
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