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FIGYELEM!
Az ESMA nevének és logójának jogosulatlan használata
Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) arról értesült, hogy nevét és logóját olyan
megkeresésekhez használták fel, amelyek során az elkövetők különböző vállalatok
munkatársait próbálták rávenni arra, hogy a vállalat pénzét átutalják.
Továbbá az ESMA tudomására jutott az is, hogy egyesek az ESMA egy magas beosztású
tisztségviselőjének nevével visszaélve kíséreltek meg csalást elkövetni egy takarékpénztár
és egy tőzsdén jegyzett vállalat ellen.
Felhívjuk figyelmét, hogy az említett – nem az ESMA-tól származó – megkeresésekben az
ESMA-ra vagy annak alkalmazottaira való bármilyen hivatkozás teljes mértékben hamis, és
azok az ESMA tudta vagy beleegyezése nélkül történtek.
Az ilyen megkeresésekkel szembeni védekezéshez az ESMA a következőket javasolja:
-

Ellenőrizze a kapott e-mail hitelességét.

-

Ha gyanúsnak talál egy e-mailt, értesítse felettesét.

-

Gyanú esetén vegye fel a kapcsolatot az ESMA-val.

-

Forduljon a rendőrséghez.

Előfordulhat, hogy a csalók az ESMA nevét, logóját, valamely alkalmazottjának nevét,
valamint az ESMA honlapjának látszó, megtévesztő weboldalt használnak, illetve hamisan
hivatkoznak állítólagosan az ESMA-nál dolgozó személyekre. A megkeresések ellenőrzése
során tartsa szem előtt az alábbi tényeket:
-

Az ESMA európai felügyeleti hatóság, amelyet az Európai Parlament és a Tanács
rendelete hozott létre.

-

Az ESMA székhelye Franciaországban, Párizsban található, és más uniós
tagállamban nem működik tagszervezete vagy helyi irodája.

-

Az ESMA e-mail címei @esma.europa.eu végződéssel rendelkeznek.

-

Az ESMA telefonszámai Franciaország +33-as nemzetközi előhívószámával
kezdődnek, minden más előhívószám érvénytelen.

-

Az ESMA hivatalos honlapja a www.esma.europa.eu címen érhető el.
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Megjegyzések a szerkesztőknek
1. Az ESMA független uniós hatóság, amely 2011. január 1-jén jött létre, és szorosan
együttműködik más európai felügyeleti hatóságokkal, köztük az Európai Bankhatósággal
(EBH) és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal (EIOPA), valamint
az Európai Rendszerkockázati Testülettel (ERKT).
2. Az ESMA feladata, hogy az Európai Unióban (EU) fokozza a befektetők védelmét,
valamint elősegítse a pénzügyi piacok stabil és megfelelő működését. Független
intézményként az ESMA ezt a célt az EU pénzügyi piacaira vonatkozó egységes
szabálykönyv létrehozásával és annak az EU egészében történő következetes
alkalmazásával éri el. Az ESMA a pénzügyi szolgáltató vállalkozások páneurópai szintű
szabályozásához közvetlen felügyelet gyakorlásával, illetve a nemzeti felügyeleti
tevékenység aktív koordinálásával járul hozzá.
További információk:
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