Швейцарската Борса (SWX) глоби Ci Com SA
Нарушения на няколко клаузи на Правилата за листване
Дисциплинарната комисия на швейцарската борса (SWX) разкри, че Ci Com SA са
нарушили няколко на брой клаузи на Правилата за листване. В годишния си отчет за
2004г., компанията не е публикувала съгласно съответните клаузи определена
информация, отнасяща се до корпоративното управление, и не е извършила
оценяването на недвижимите си имоти съгласно швейцарските счетоводни
стандарти (Swiss GAAP ARR). Освен това Ci Com SA не е успяла да публикува в
предвидените крайни срокове годишните си отчети за 2004г. и 2005г. и на
електронната и страница не е изнесена информацията за потенциалните факти,
които се влияят от цената на акциите. Поради тези причини Дисциплинарната
комисия наложи глоба от 25000 швейцарски франка и постанови тази информация да
бъде публикувана.
Швейцарската борса (SWX) изисква от листваните емитенти да публикуват
финансовите си отчети съгласно Правилата за листване и съответните директиви преди
да са изтекли предвидените крайни срокове. Финансовото отчитане трябва да бъде
проведено съгласно приетите счетоводни стандарти. Информацията, свързана с
корпоративното управление, трябва да бъде публикувана съгласно Директивата за
информация, свързана с корпоративното управление (DCG) и анекса към нея. Ci Com
SA не е публикувала годишните си отчети преди да изтекат крайните срокове (края на
юни 2005г. за годишния отчет за 2004г.; края на април 2006г. за годишния отчет за
2005г.). В годишния си отчет за 2004г. компанията не е разкрила определена
информация относно корпоративното управление: информация, свързана с членовете
на Борда на директорите (точки 3.1а) и 3.2 от RLCG), правилата на процедурата по
избиране нови членове (точка 3.4.1), методите на работа на компанията (точка 3.5.3) и
притежанието на акции на лица, които са свързани с даден член на борда на
директорите (точка 5.5), преглед на разпределените на членовете на борда на
директорите и на висшето управление опции (точка 5.6).
Компанията Ci Com SA е избрала швейцарските счетоводни стандарти (Swiss GAPP
ARR) за отчитане на дейността си. За 2004г. тя е оценила недвижимия имот,
притежаван от един от филиалите и, по цена на закупуване и е отказала да отчете
амортизация. Според стандартите амортизацията може да не бъде отчетена само ако
недвижимият имот е оценен по пазарна стойност (ARR 18/14). По този начин
компанията нарушава ARR 18/8 I ARR 18/14.
Швейцарската борса санкционира емитенти, които не са взели всички необходими и
приемливи организационни мерки, които да предотвратят нарушение на Правилата за
листване. Санкциите могат да включват глоби в размер до 200 000 швейцарски франка.
Компанията Ci Com SA вече е била санкционирана за нарушение на Правилата за
листване през 2002г. и 2003г. Новите нарушения не са еднакво сериозни. Като се
вземат предвид всички аспекти на случая и повторното нарушение на правилата, е
наложена глоба в размер на 25 000 швейцарски франка.
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

