Швейцарската борса е издала порицание на Serono

SA

Швейцарската борса (SWX) е издала и съответно публикувала
порицание на компания Serono SA, Coinsins (кантон Vaud), за нарушаване
на разпоредбите на Правилата за листване на компаниите (Listing
Rules). Това порицание от страна на Швейцарската борса се отнася до
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, 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 следната електронна страница:
http://www.swx.com/admission/being_public/mtrans/publication_en.html
Ако праговата стойност от 100 000 швейцарски франка за календарен
месец не бъде достигната, информация относно транзакциите трябва да
бъде предоставена на Швейцарската борса до края на месеца в рамките
на непубликувано всеобщо известие.
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. 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.
В този случай член на висшето ръководство / член на борда на
директорите, който има изпълнителна власт, е направил в рамките на
един календарен месец две продажби на акции на компанията Serono SA,
като не е съобщил за тези сделки в определените срокове. Общата
стойност на транзакциите е била под праговата стойност от 100 000
швейцарски франка. Следователно е било необходимо само да се
оповестят сделките на Швейцарската борса в рамките на непубликуванo
всеобщо известие. Serono SA е предало на швейцарската борса
въпросното известяване след допълнително забавяне от 8 работни дни.
Освен това на 05.09.2005г. друг член на висшето ръководство / член на
борда на директорите, който има изпълнителна власт, е продал акции на
компанията на стойност от 193 459 швейцарски франка, като не е съобщил
на Serono SA в рамките на определените срокове. От своя страна доклада
за сделката е предаден на швейцарската борса от Serono SA този път с
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допълнително закъснение от 17 работни дни. Чак след това информация
относно сделката е била публикувана.
И в заключение, на 09.11.2005г. член на борда на директорите на Serono
SA, който няма изпълнителна власт, е продал акции на компанията на
стойност от 710 023 швейцарски франка, като не е съобщил на Serono SA в
рамките на определените срокове. Компанията отново е съобщила на
швейцарската борса за сделката само след закъснение от 8 работни дни,
след което информацията е била публикувана.
Следователно, Serono SA е нарушила чл.74а, ал.3 от Правилата за
листване на компаниите. С оглед на размера на сделките, както и
продължителността на закъсненията, Изпълнителния комитет на Борда по
приемането ( Admission Board) е издал и съответно публикувал порицание
на Serono SA.
Информация за разпоредбите, регулиращи разкриването на информация
относно сделките на ръководните лица, може да бъде открита на:
http://www.swx.com/admission/being_public/management_transactions_en.ht
ml
Ако имате някакви въпроси, моля обърнете се към г-н Werner Vogt
(говорител на швейцарската борса (SWX)):
Телефон: +41 (0) 58 854 26 75
Факс: +41 (0) 58 854 27 10
И-мейл: pressoffice@swx.com
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