Швейцарската борса е издала порицание на компания Sources Minérales Henniez
SA
Швейцарската борса е издала порицание, както и свързано с него оповестяване за
компания Sources Minérales Henniez SA, Henniez, за нарушаване на разпоредбите на
Директивата за корпоративно управление. Порицанието, издадено от Швейцарската
борса, се отнася до годишния отчет за 2005 г. на компанията, в който липсва или се
предоставя непълна информация за дяловото участие, националността или в
зависимост от обстоятелствата – професионалния опит на членовете на борда на
директорите и висшето ръководство, а също и информация за изплащаните
възнаграждения на управляващите членове на компанията, както и за надзорните и
контролни инструменти, отнасящи се до одита.
Раздела за корпоративно управление в годишния отчет за 2005 г. на компания Sources
Minérales Henniez SA (Henniez) не е съставен в пълно съответствие с Директивата за
корпоративно управление (ДКУ).
 Отчета за корпоративно управление на компания Henniez не включва информация за
акционерните участия на членовете на висшето ръководство, докато съгласно
предписанията на ДКУ трябва да бъде правено разкриване на информация за дяловете
притежавани от една страна от изпълнителните членове на борда на директорите и
членовете на висшето ръководство и, от друга страна, за тези, държани от членове на
борда на директорите, които нямат изпълнителна власт. Компанията не е спазила това
правило.
 Що се отнася до националността на членовете на борда на директорите и висшето
ръководство, компания Henniez е предоставила информация за един-единствен човек.
Съгласно предписанията на ДКУ, отчета за корпоративно управление трябва да
разкрива националността на всеки член на борда на директорите и на висшето
ръководство.
 По отношение на информацията, изисквана за професионалния опит на членовете на
борда на директорите и на висшето ръководство, ДКУ предвижда да бъдат разкривани
основните аспекти от предходен и настоящ професионален опит на всеки член. Тези
аспекти включват професионални (управленски) позиции и отговорности за около
десет години назад, които са свързани с настоящата професионална роля и сфера на
дейност на лицето. В своя отчет за корпоративно управление компания Henniez е
осигурила този тип информация само за няколко члена на борда на директорите и на
членовете на висшето ръководство. Тези няколко разкривания не отговарят на
изискванията на ДКУ.
 Във връзка с изплащаните възнаграждения на действащите членове на
управителните органи, в отчета за корпоративно управление на компания Henniez не се
съдържат коментари относно изплатените възнаграждения на членовете на висшето
ръководство. Към информацията, която трябва да се предостави, е и сумата на всички
възнаграждения изплатени на членовете на борда на директорите и на висшето
ръководство, както и на членове на борда на директорите, които не притежават
изпълнителна власт. Компания Henniez е публикувала тази информация в бележките
към нейните консолидирани финансови отчети. Ако предвидената от ДКУ информация
не е предоставена в раздела за корпоративно управление, а вместо това е посочена в
някоя друга част от годишния отчет, то поне трябва да има препратка към мястото,
където се намира тази информация в годишния отчет. В отчета за корпоративно
управление на компания Henniez не е имало такава препратка.

 Съгласно ДКУ, компания Henniez е била задължена да разкрие вида на
инструментите за наблюдение и контрол, които са на разположение на борда на
директорите за оценка на външния одит. В тази връзка, компанията е декларирала само,
че борда на директорите е отговорен за надзора над външния одит. В контекста на
инструмените за наблюдение и контрол, обаче, се подразбира, че поне там трябва да е
предоставена информация, свързана с отчитането на външния одит пред борда на
директорите или на събранията на борда, на които са присъствали представители на
външните одитори. Компанията не е разкрила тази информация.
Поради множеството нарушения на ДКУ и следователно и на Правилата за листване на
компаниите, Изпълнителният комитет на Борда по приемането на Швейцарската борса
(SWX) е издала порицание , както и свързано с него оповестяване за компания Henniez.
Периодичното отчитане, съобразно приложимите директиви, представлява съществена
част от информацията, която допринася за прозрачната търговия в съответствие с
разпоредбите на Закона за фондовата борса и Правилата за листване на
компаниите.Една от задачите на Швейцарската борса (SWX) е да налага спазването на
разпоредбите за прозрачност, които се отнасят до емитентите.
Информация за правилата за корпоративно управление е налична на адрес:
http://www.swx.com/admission/being_public/governance_en.html
За предишни санкции, наложени от Швейцарската борса във връзка с нередности в
областта на корпоративното управление посетете следната електронна страница:
http://www.swx.com/admission/being_public/sanctions/corporate_en.html
В случай на необходимост от допълнителна информация, моля свържете се с г-н Werner
Vogt, говорител на Швейцарската борса.
Тел.: +41(0)58 854 26 75
Факс: +41(0)58 854 27 10
E-mail: pressoffice@swx.com

