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HOIATUS
ESMA nime ja logo loata kasutamine
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA) on teatatud, et tema nime ja logo on kasutatud
ettevõtte töötajatele suunatud teadetes, et paluda neil üle kanda ettevõtte raha.
Samuti on ESMA-t teavitatud, et ESMA kõrgema ametniku nime on püütud kasutada ühe
hoiupanga ja ühe börsil noteeritud väärtpaberite emitendi vastu suunatud pettuse
sooritamiseks.
NB! Kõik ESMA-st mittepärinevate teadete viited ESMA-le või tema mis tahes töötajaile on
täiesti valed ja tehtud ESMA teadmata või nõusolekuta.
ESMA soovitab enda kaitsmiseks selliste kinnitamata teadete eest
-

kontrollida e-kirja ehtsust;

-

teatada kahtlase e-kirja saamisest oma ülemusele;

-

pöörduda kahtluse korral ESMA poole;

-

pöörduda politseisse.

Võib juhtuda, et petturid kasutavad ESMA nime, logo või ESMA töötaja nime või ESMA
veebilehena fiktiivset veebilehte ja/või viitavad väidetavalt ESMAs töötavatele inimestele.
Kontrollimisel on oluline teada järgmist:
-

ESMA on Euroopa
järelevalveasutus;

Parlamendi

ja

nõukogu

määrusega

loodud

Euroopa

-

ESMA asub Pariisis (Prantsusmaa) ja tal ei ole filiaale ega harukontoreid mujal;

-

ESMA e-kirjad saabuvad aadressilt, mille lõpus on @esma.europa.eu;

-

ESMA telefoninumber algab Prantsusmaa suunakoodiga +33, muud suunakoodid on
valed;

-

ESMA ametlik veebileht on aadressil www.esma.europa.eu.
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Märkused toimetajatele
1. ESMA on 1. jaanuaril 2011 loodud sõltumatu Euroopa Liidu asutus, mis teeb tihedat
koostööd panganduse (EBA) ning kindlustuse ja tööandjapensionide (EIOPA) eest
vastutavate Euroopa järelevalveasutustega ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga
(ESRB).
2. ESMA ülesanne on tõhustada investorite kaitset ning edendada stabiilseid ja hästi
toimivaid finantsturge Euroopa Liidus. Sõltumatu institutsioonina tugineb ESMA selle
eesmärgi saavutamisel ELi finantsturgudele ettenähtud ühtsele eeskirjade kogumikule,
tagades selle järjepideva kohaldamise kogu Euroopa Liidus. ESMA aitab kaasa
finantsteenuseid osutavate üleeuroopalise tegevusulatusega äriühingute reguleerimisele,
teostades nende üle otsest järelevalvet või kooskõlastades aktiivselt riikide
järelevalvetegevust.
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