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Швейцарската борса е издала порицание срещу компания Bucher Industries AG
Швейцарската борса е издала порицание срещу компания Bucher Industries AG,
Niederweningen, 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
до 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.
На 9 юли 2007, Bucher Industries AG съобщава за три сключени сделки от член
на борда на директорите, който няма изпълнителна власт, всяка една то които
надхвърля сумата от обявената в началото пазарна цена от 100,000 швейцарски франка,
а общата им сума е приблизително 600,000. Сделките били оповестени със закъснение
от приблизително 10 до 20 работни дни.
Според Изпълнителният комитет на Борда, Bucher Industries AG предоставят на
служителите си подходящи инструкции във връзка със задължението им да съобщават
за сключени сделки, както и обещаващи методи за изпълнението на тези задължения.
Bucher Industries AG пропуснали да инструктират въпросният член на борда за
задължението му да съобщи. Не му била дадена необходимата документация, нито бил
осведомен за съответните задължения. Като резултат от това въпросният член не бил
наясно със своите задължения, което довело до неспазване на срока за уведомяване.
Освен това, Изпълнителният комитет на Борда пояснява, че е препоръчително
емитентите периодично да напомнят на отговорните лица за техните задължения
съгласно чл.74а от Правилата за листване.
Изпълнителният комитет на Борда по приемането към Швейцарската борса не
счита това нарушение за маловажно, но смята, че то не e извършено умишлено. По тази
причина издал и съответно публикувал порицание на компания Bucher Industries AG.

Информация за разпоредбите, регулиращи сделките на ръководните лица може
да бъде открита на:
http://www.swx.com/admission/being_public/management_transact
ions_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

