Швейцарската фондова борса е издала порицание на компания OC Oerlikon
Corporation AG
Швейцарската фондова борса е установила, че компания OC Oerlikon Corporation AG нарушава
задължението за еднакво третиране на правилата за специалната публичност (ad hoc publicity
rules) съгласно чл. 72 от Правилника за листване на борсата. На среща на инвеститорите на 17 и
18 януари 2006 г., компанията е направила изявление относно нейните непубликувани все още
финансови показатели за четвъртото тримесечие на 2005 г. По тази причина Изпълнителният
комитет на Борда по приемането при Швейцарската борса издаде порицание на компания OC
Oerlikon и нареди да бъде извършено публикуване на наложената санкция. Компанията
депозира жалба в Дисциплинарната комисия на Швейцарската борса по отношение на взетото
решение, която от своя страна отхвърли жалбата и потвърди решението на Изпълнителния
борд.
Съгласно чл. 72 от Правилника за листване на компаниите, Швейцарската борса задължава
емитента да информира пазара за всякакви обстоятелства/ факти, които биха повлияли на
цената на акциите и които са възникнали в сферата на дейност на компанията, а не са публично
достояние. Фактите, имащи отношение към цената са факти/ обстоятелства, които са способни
да отприщят значителна промяна в цената на акциите. Оповестяването трябва да бъде правено,
за да се осигури еднакво третиране на участниците на пазара. Избирателното оповестяване на
информация е нарушение на задължението за еднакво третиране.
На 17 и 18 януари 2006 г., предишният главен изпълнителен директор и главен финансов
директор на компания OC Oerlikon са провели срещи с инвеститори от Лондон и Цюрих, на
които са направили изявления, свързани освен с другите теми, и с финансовите показатели за
компанията за четвърто тримесечие на 2005 г. Информацията е била предоставена само на
ограничен кръг от 25 анализатора. Тази информация не е била достояние на обществеността до
10 февруари 2006 г., когато компанията я е оповестила публично.
Съгласно практиката на Швейцарската борса, осигуряването на информация за финансовите
показатели за тримесечията включва разкриване на обстоятелства, които потенциално биха
повлияли на цената на акциите. Чрез това избирателно разкриване на информация компанията
нарушава задължението за еднакво третиране, изложено в чл. 72 от Правилника за листване на
компаниите.
Една от задачите на Швейцарската борса е да наложи прозрачност по отношение на
задълженията на емитентите. Ако даден емитент наруши своите задължения по чл. 72 от
Правилника за листване на компаниите, Швейцарската борса може да се произнесе за налагане
на някоя от санкциите, посочени в чл. 82 от Правилника, като вземе предвид степента на
грешката и сериозността на нарушението на закона. Предвид този критерий, Дисциплинарната
комисия на Швейцарската борса отхвърли жалбата на компания OC Oerlikon и потвърди
решението на Изпълнителната комисия на Борда по приемането, както и нареди да бъде
публикувана санкцията.
Информация за ad hoc публичност ще намерите на следната електронна страница:
http://swx.com/admission/being_public/publicity_en.html
Информация относно предишни санкции, наложени от Швейцарската комисия във връзка с
даване на публичност ad hoc можете да получите на:
http://www.swx.com/admission/being_public/sanctions/ad_hoc_en.html
В случай на необходимост от допълнителна информация, моля свържете се с г-н Werner Vogt,
говорител на Швейцарската борса.
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