Швейцарската борса е издала порицание на Societe Bancaire Privee S.A
Швейцарската борса (SWX) е издала и съответно публикувала порицание на компания
Societe Bancaire Privee S.A, 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, лицата които са обект задължението за уведомление (членовете на
борда на директорите и висшето ръководство на емитента) трябва да отчетат своите
транзакции на емитента по-късно от два търговски дни след сключване на съответните
договори.
Транзакции 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 трябва да бъдат
докладвани на Швейцарската борса от емитента в рамките на два търговски дни от
получаването на информацията. Отчетите след това се публикуват на електронната
страница на Швейцарската борса.
Следователно най-много 4 търговски дни могат да изминат от сключването на
съответната сделка и предаването на информацията за нея 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 член на борда на директорите на Societe Bancaire Privee S.A,, който
няма изпълнителни правомощия, e придобил на 22 май 64450 регистрирани акции на
Societe Bancaire Privee S.A на обща стойност от 10995842 швейцарски франка и в
последствие е докладвало на компанията за сделката в рамките предвидените два дни.
Societe Bancaire Privee S.A обявява от своя страна сделката на Швейцарската борса със
закъснение от 6 търговски дни.
Това закъснение беше обяснено като недостатък на интегрираната система за отчитане.
Изпълнителният комитет на борда по приемането счита, че това нарушение е в резултат
на небрежност. Както и да е, имайки предвид необичайният размер на сделката и
огромното значение на отчета във времето, нарушението не може да бъде определено
като незначително.
Поради тази причина, на среща на Изпълнителния комитет на борда по приемането,
която се е състояла на 18 декември 2006 г. е издадено и съответно публикувано
порицание срещу Societe Bancaire Privee S.A. Това постановление влезе в сила в
средата на месец март 2007 г.
Информация за разпоредбите, регулиращи следните на ръководните лица можете да
намерите на следният интернет адрес:
www.swx.com/admission/being_public/management_transactions_en.html

Този анонс е публикуван на:
www.swx.com/admission/being_public/mtrans/publication_en.html

