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Финансовият регулаторен орган – Ирландия издава предупреждения
срещу инвестиционни компании
Днес, 08.10.2008г., сряда, Финансовият регулаторен орган – Ирландия публикува
предупреждения срещу компаниите:
- Boulton Capital Partners (Canada)
- Gotthard Capital Partners (Japan)
- Omega Capital Management (Malaysia)
- Westcomb Capital Management (Italy)

Компаниите не са лицензирани като инвестиционни компании на територията на
република Ирландия, а са предлагали инвестиционни услуги и/или съвети в Ирландия.
Предупреждението се публикува днес в ирландските ежедневници според Наредбите,
касаещи пазарите на финансови инструменти от 2007г. (Markets in Financial Instruments
Regulations 2007).
Дейността на инвестиционни компании, които не са лицензирани от Финансовия
регулаторен орган – Ирландия, представлява закононарушение. Клиенти на
нелицензирани компании, не могат да получават компенсации от Програмата за
компенсация на инвеститорите (Investor Compensation Scheme).
Говорител на Финансовия регулаторен орган – Ирландия, заяви: „Ако получите
предложение от някоя компания, проверете при нас дали е оторизирана да предлага
инвестиционни услуги на територията на република Ирландия. Никога не давайте
номера на банковата си сметка или подробности относно личните Ви финанси по
телефона”.
Всеки, който желае да се свърже с Финансов регулаторен орган – Ирландия, относно
информация за подобни компании, може да го направи на телефон:
1890-200-469
На този телефон също така можете да се осведомите дали дадена компания притежава
лиценз. Откакто Финансовият регулаторен орган получава законовите си правомощия
през Август, 1998, са издадени 71 предупреждения срещу 132 компании. Списък с
всички издадени предупреждения, актуален към днешна дата, можете да откриете на
интернет страницата на Финансовия регулаторен орган – Ирландия –
www.financialregulator.ie
На интернет страницата itsyourmoney.ie има информация, на прост език, за измами,
злоупотреби и съвети как да се предпазите от тях. Също така, там има раздел за

спестявания и инвестиции, с подробности за това, на какво трябва да обърнете
внимание преди да спестявате или да инвестирате, с информация за най-често
срещаните инвестиционни услуги.
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