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Порицание срещу компания Feintool International Holding от Швейцарската борса
Швейцарската борса е установила, че компания Feintool International Holding е
нарушила задължението за еднакво третиране на правилата за ad hoc публичност,
изложени в чл. 72 от Правилника за листване на борсата. Компанията е съобщила за
напускането на член от ръководството (Началник „Човешки ресурси”) на своите
подчинени, но не и публично или на Швейцарската борса. Ето защо Дисциплинарната
комисия към Швейцарската борса издава порицание на компания Feintool International
Holding.
Швейцарската борса изисква компаниите - емитенти на ценни книжа да уведомяват пазара за
всякакви обстоятелства/ факти, които са възникнали в тяхната сфера на дейност и не са
публично достояние. Потенциалните обстоятелства, които биха повлияли на цените на акциите
са факти, които биха довели до значителна промяна на цените. Би трябвало да бъде направено
оповестяване, така че да се подсигури еднакво третиране на всички участници на пазара.
Избирателното уведомяване представлява нарушение на това задължение.
На 01.02.2007 г. Бордът на директорите и ръководството на компания Feintool International
Holding са били информирани за напускането на началник “Човешки Ресурси”, който освен
това е и член на ръководството. Ръководството е определило, че служителите трябва да бъдат
уведомени устно и че никакви писмени копия не трябва да бъдат раздадени. Компания Feintool
International Holding не е уведомила нито обществеността, нито Швейцарската борса.
Като правило промените в членския състав на Борда на директорите, Управителния съвет или
други ключови позиции са потенциални обстоятелства влияещи на цената, съобразно
практиката на Швейцарската борса. Не се прави разлика за това каква функция изпълнява
въпросният човек в Управителния съвет. Съгласно правната практика на Дисциплинарната
комисия, определящият фактор е членството в управляващото тяло, както е определено в
Директивата за корпоративно управление.
Чрез селективно уведомяване за потенциални обстоятелства, влияещи на цената, компанията е
нарушила задължението за еднакво третиране съгласно чл. 72 от Правилника за листване на
борсата.
Една от задачите на Швейцарската борса е да налага прозрачни разпоредби за компаниите –
емитенти. Ако дадена компания – емитент наруши разпоредбите от Правилника за листване на
борсата, Швейцарската борса налага някоя от санкциите изложени в чл. 82 от Правилника за
листване на борсата. Степента на вина и величината на нарушението се взимат предвид. С
оглед на този критерий, Дисциплинарната комисия на Швейцарската борса е издала
порицание на компания Feintool International Holding.
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.
Тел.: +41(0)58 854 26 75
Факс: +41(0)58 854 27 10
E-mail: pressoffice@swx.com

