Швейцарската борса глоби Eastern

Property Holding Limited

Швейцарската борса наложи глоба на Eastern Property Holding Limited на
стойност 15000 швейцарски франка в резултат на нарушаване от страна
на компанията на клаузите на Правилата за вписване. Решението на
Дисциплинарната комисия на Швейцарската борса се отнася за
неспазване на обявените крайни срокове за разкриване на транзакциите
между собствениците на фирмата (management transactions) в
съответствие с член 74а на Правилата за вписване.
Съгласно член 74а на Правилата за вписване, транзакции сключени между
членове от борда на директорите и висшето ръководство на даден
емитент трябва да бъдат съобщени на Швейцарската борса до два
търговски дена след получаването на съответното известие при
положение, че стойността на транзакцията на всеки един задължен
индивид надвишава прага от 100000 швейцарски франка за един
календарен месец. В последствие тези доклади се публикуват на интернет
страницата на Швейцарската фондова борса.
Като част от тази процедура членовете на съвета на директорите или на
висшето ръководство трябва да разкрият своите транзакции на емитента
най-късно на вторият търговски ден, следващ извършването на
транзакцията. Оттук нататък, в рамките на четири работни дни след датата
на търгуването трябва да се предостави съответната информация на
SWX.
Целта и смисълът на разкриването на транзакциите между собствениците
на фирмата е да се обезпечи по възможно най-бързият начин
информация относно транзакциите извършени между управителите на
компанията.
В посоченият случай, член от висшето ръководство на емитента/член на
борда на директорите e купил на 8 март 2006 г. общо 444 акции от Eastern
Property Holding Limited на обща стойност 59136 швейцарски франка. На
следващият ден същото това лице купува 500 акции на стойност 66594
швейцарски франка. Двете транзакции са докладвани в рамките на двата
дни установени в чл.74а параграф 1 LR. Поради това, че стойността на
транзакциите надхвърля 100000 швейцарски франка за един месец на
един човек, трябва тази транзакция да се докладва в рамките на два
търговски дни през платформата на Фондовата борса в Швейцария в
съответствие чл.74а параграф 3 LR. Това се е случило едва на 29 юни 2006
г.
На 26 май 2006 г., член от висшето ръководство на емитента/член на борда
на директорите e купил1000 акции на Eastern Property Holding Limited на
обща стойност 128210 швейцарски франка и транзакцията също е била
докладвана в рамките предписаният краен срок. Тази транзакция също не
е била докладвана до 29 юни 2006 г.
Причината за забавените разкрития от Eastern Property Holding Limited е,
че те са нямали достъп до интернет платформата на Швейцарската
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фондова борса. Това по същество не е било проблем, не се предвижда
като последица за задълженото лице на компанията подходяща за
дописка транзакция. Но, ако тези лица са уведомили компанията за тези
транзакции , липсата за организацията почти неизбежно води до забавяне
в разкриването на транзакцията.
В предишният случай, където порицанието с публикация беше
произнесено в областта на транзакциите между собствениците на
фирмата, емитентите следваха принципа на заимственост преди да
докладват и разкрият транзакциите между собствениците на фирмата.
Нарушения в начина на докладването се третират и надзирават в
специфични случаи.
Eastern Property Holding Limited няма инсталиран механизъм за
съобщаване при разкриване на транзакции, което в конкретния случай
прави невъзможно за компанията придържането към задължението за
разкриване на транзакциите навреме. В последствие, компанията
нарушава член 74а LR. Дисциплинарната комисия смята това нарушение
на Правилата за вписване много по-сериозно в сравнение с други случаи
включително и санкции в областта на транзакциите между собствениците
на фирмата и по тази причина обмисля глоба от 15000 швейцарски
франка като приемлива санкция.
Информацията е достъпна на интернет адрес:
www.swx.com/adminission/being_public/management_transaction_de.html.
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