Швейцарската борса (SWX) е издала и публикувала порицание на компанията
AIG Private Equity Ltd по повод нарушаване разпоредбите на Правилата за
листване на компаниите и Директивата за даване на публичност ad hoc.
Порицанието, издадено от SWX , касае факта, че компанията AIG Private Equity
Ltd не е публикувала своя отчет за 2005г. в съответствие със съответното
законодателство.
От емитентите се изисква да публикуват факти, влияещи на цената, в съответствие с
изискванията, изложени в чл.72 от Правилата за листване на компаниите и Директивата
за даване на публичност ad hoc. В случай, че фактите, влияещи на цената, са
публикувани по време на търговските сесии, съответното оповестяване трябва да бъде
направено в SWX поне 90 минути преди да е публикувано. Този период е необходим на
SWX, за да прецени дали търговията с акции, за които става въпрос, трябва да бъде
спряна, за да се изпълни изискването всички участници да бъдат третирани по един и
същ начин.
По принцип при първото си публикуване годишният финансов отчет съдържа факти,
влияещи на цената на акциите. Тези факти могат да бъдат свързани, както и с
финансова информация (примерно, размер на продажбите и печалбите), така и с друга
информация, като например бъдещата стратегическа ориентация на компанията или
очакванията на компанията за бъдещите бизнес трендове. Поради тази причина
изискванията за ad hoc публичност трябва да бъдат спазвани при публикуването на
годишния финансов отчет. Понякога емитентът може да публикува цялата информация,
която потенциално може да повлияе на цената на акциите и която се съдържа в
годишния финансов отчет в съответствие с правилата на борсата, преди самият отчет да
бъде публикуван. Единствено в този случай е възможно самият финансов отчет да бъде
публикуван в несъответствие с изискванията за ad hoc публичност. Когато
предварителното изнасяне на факти, потенциално влияещи на цената на акциите, е
свързано единствено с индивидуални индикатори, като например стойността на
нетните активи на компанията (собствения капитал на компанията (консолидирани
брутни активи минус консолидирани пасиви), разделен на броя акции), клаузите,
отнасящи се до ad hoc публичността, трябва да бъдат спазвани при публикуването на
годишния финансов отчет.
Нетната стойност на активите на компанията е единствено самостоятелен финансов
индикатор. Той не дава никаква информация относно бъдещия растеж на компанията,
следващата финансова година, стратегическата посока на компанията или подробности
относно целевия (и следователно бъдещия) състав на портфейла на компанията. В
повечето случаи тази информация се съдържа в годишния финансов отчет.
Следователно нетната стойност на активите на компанията не е единствения значим
определящ фактор за ценовите движения на акциите на емитента. Нетната стойност на
активите и цената за акция могат да се различават значително както в краткосрочен,
така и в дългосрочен план.
Въпреки че AIG Private Equity Ltd е публикувала предварително информация относно
нетната стойност на активите, нейният годишен финансов отчет, който е бил
публикуван по време на търговските сесии, е съдържал други факти, потенциално
влияещи на цената на акциите. Поради тази причина е било наложително
Швейцарската борса да бъде информирана най-малко 90 минути преди публикацията.
Компанията е изпуснала този краен срок с голяма разлика. По този начин борсата не е

имала възможността да прецени дали е необходимо преустановяване на търговията.
Освен това компанията е пропуснала да качи информация относно стойността на
нетните активи по начина, изискван от Директивата за даване на публичност ad hoc,
въпреки че и самата компания смята тази информация за потенциално влияеща на
цената на акциите.
Изпълнителният комитет към Съвета по приемането в Швейцарската борса (SWX) е
издал и публикувал порицание на компанията AIG Private Equity Ltd, поради
нарушаване на разпоредбите на Правилата за листване на компаниите и Директивата за
даване на публичност ad hoc.
Съобщенията за събития, които са в съответствие с приложимите директиви, са част от
информацията, спомагаща прозрачната търговия, изисквана от Закона на Швейцарската
борса и Правилата за листване. Едно от задълженията на Швейцарската борса е да
осигури прилагане на правилата за прозрачност, наложени върху емитентите.
Информация относно правилата за публикуване ad hoc може да бъде намерена на
следния адрес:
http://www.swx.com/admission/being_public/publicity_en.html
Предварителни постановления на Швейцарската борса относно публикуването ad hoc
могат да бъдат намерени на следния адрес:
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

