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ADVARSEL
Uautoriseret brug af ESMA's identitet og logo
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) er blevet underrettet om,
at myndighedens identitet og logo er blevet brugt ved henvendelser til virksomhedsansatte for
at få dem til at overføre virksomhedens penge.
ESMA er desuden blevet underrettet om, at der er gjort forsøg på at anvende navnet på en
højtstående medarbejder hos ESMA som led i et svindelnummer rettet mod en sparekasse og
en børsnoteret udsteder.
Bemærk venligst, at alle henvisninger til ESMA eller enhver ansat ved ESMA i disse
henvendelser, der ikke hidrører fra ESMA, er falsummer og er foretaget uden ESMA's vidende
eller samtykke.
For at beskytte dig mod disse uautoriserede henvendelser råder ESMA dig til:
-

at kontrollere, om den modtagne e-mail er ægte

-

at underrette din chef i tilfælde af mistænkelige e-mails

-

at kontakte ESMA i ethvert tvivlstilfælde

-

at kontakte politiet.

Vær opmærksom på, at svindlere kan benytte ESMA's navn eller logo eller navnet på en ansat
ved ESMA, et falsk websted, der ligner ESMA's, og/eller svigagtigt henvise til personer, der
angiveligt arbejder for ESMA. Vær opmærksom på følgende, når du kontrollerer:
-

ESMA er en europæisk tilsynsmyndighed oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets
forordning.

-

ESMA har hovedsæde i Paris, Frankrig, og har ingen affilierede virksomheder eller
filialer andre steder.

-

ESMA's e-mailadresser slutter med @esma.europa.eu

-

ESMA's telefonnummer begynder med præfikset +33 for Frankrig. Ingen andre
præfikser er gyldige.

-

ESMA's officielle websted findes på www.esma.europa.eu
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Noter til redaktører
1. ESMA er en uafhængig EU-myndighed, som blev oprettet den 1. januar 2011, og som
arbejder tæt sammen med de andre europæiske tilsynsmyndigheder for banker (EBA) og
for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Det Europæiske Udvalg
for Systemiske Risici (ESRB).
2. ESMA's hverv er at forbedre investorbeskyttelsen og fremme stabile og velfungerende
finansielle markeder i Den Europæiske Union (EU). ESMA opfylder som uafhængig
institution denne målsætning ved at opbygge et fælles regelsæt for EU's finansielle
markeder og sikre, at det anvendes konsekvent i hele EU. ESMA bidrager til reguleringen
af paneuropæiske firmaer, der yder finansielle tjenesteydelser, enten ved direkte tilsyn eller
ved aktiv koordinering af national tilsynsaktivitet.
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