18 септември 2007
Швейцарската фондова борса (SWX) налага глоба на компания IVF Hartman
Holding AG
Швейцарската борса е наложила глоба на компания IVF Hartmann Holding AG,
Neuhausen за нарушение на разпоредбите на Правилника за листване на борсата и
Директивата за Ad hoc публичност. Глобата, наложена от Дисциплинарната комисия на
Швейцарската борса, е относно публикация на компанията за финансовите й резултати
за 2006 г., които не отговарят на приложимите правила и наредби.
Съгласно чл.72 от Правилника за листване на борсата и Директивата за Ad hoc
публичност, емитентът трябва да съобщи за потенциални обстоятелства/ факти, които
могат да повлияят на цената и които възникват в сферата на дейност на компанията и
не са публично достояние. Емитентът трябва да публикува информацията без
закъснение, веднага след като се узнае основната информация за обстоятелствата,
които влияят на цените.
Съгласно правната и бизнес практика на Швейцарската борса, публикациите на
финансови показатели (годишни или временни) са потенциални факти, влияещи в
посока изменение на цената и трябва да бъдат оповестени съгласно правилата на
Директивата за Ad hoc публичност.
Компания IVF Hartmann Holding AG е представила финансовите си резултати за 2006 г.
по време на търговската сесия на 27 февруари 2007 г. Още предишната вечер обаче
компанията е знаела какви са финансовите й резултати за 2006г. и е трябвало да
направи публичното им представяне още на 26 Февруари 2007 г. след приключване на
търговията. Освен това, представянето беше изумително – така например много от
заинтересованите страни са били уведомени със закъснение в рамките на до 1 час.
Следователно компанията е била в нарушение на принципа за равнопоставено
третиране.
Като допълнение, годишният отчет не беше публикуван на интернет страницата на
компанията, която е известна на Швейцарската борса, както е изискването на чл.9 от
Директивата за Ad hoc публичност.
Дисциплинарната комисия на Швейцарската борса е наложила глоба от 10.000 CHF на
компания IVF Hartmann Holding AG за множество нарушения на разпоредбите на
Директивата за Ad hoc публичност, а следователно и на Правилата за листване на
борсата.
На 31 Август 2007 г. Швейцарската борса съобщи за постигнато съгласие с компания
IVF Hartmann Holding AG, във връзка с друг казус – нарушаване на Швейцарските
счетоводни стандарти GAAP FER при консолидирания отчет на компанията за 2006 г. В
своя отчет за полугодието на 2007 г., изготвен съгласно разпоредбите на Швейцарските
счетоводни стандарти GAAP FER, компанията е коригирала със задна дата липсите,
констатирани от Швейцарската борса.
Отчетността за особени събития, съгласно приложимите директиви формира
неразделна част от информацията, която допринася за прозрачна търговия, в

съответствие с разпоредбите на Закона за фондовата борса и Правилника за листване на
борсата. Една от задачите на Швейцарската фондова борса е да налага прозрачност по
отношение на разпоредбите, приложими за емитентите.
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

