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BRĪDINAJUMS
Neatļauta EVTI identitātes un logotipa izmantošana
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) ir saņēmusi informāciju par tās identitātes un
logotipa izmantošanu saziņā ar uzņēmumu darbiniekiem nolūkā pieprasīt pārskaitīt uzņēmuma
naudu.
Papildus tam EVTI tika informēta par mēģinājumiem izmantot EVTI augstākā līmeņa
amatpersonas vārdu arī krāpnieciskiem darījumiem pret krājbanku un reģistrētu emitentu.
Lūdzam ņemt vērā, ka visas atsauces uz EVTI vai EVTI darbiniekiem saziņā, kuras avots nav
EVTI, ir pilnībā nepatiesas un ir veiktas bez EVTI ziņas vai piekrišanas.
Lai aizsargātos pret šādu neatļautu saziņu, EVTI Jums iesaka:
-

pārliecināties, vai saņemtais e-pasts ir patiess;

-

aizdomīgu e-pasta vēstuļu saņemšanas gadījumā informēt savu augstākstāvošo
vadītāju;

-

ja rodas jebkādas aizdomas, sazināties ar EVTI;

-

sazināties ar policiju.

Ņemiet vērā, ka krāpnieki var izmantot EVTI nosaukumu, logotipu vai EVTI amatpersonas
vārdu, fiktīvu tīmekļa vietni, kas parādās kā EVTI vietne, un/vai fiktīvas atsauces uz cilvēkiem,
kuri it kā strādā EVTI. Veicot savas pārbaudes, ņemiet vērā, ka:
-

EVTI ir Eiropas uzraudzības iestāde, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes
regulu;

-

EVTI atrodas Parīzē, Francijā, un citur tai nav filiāļu vai nodaļu;

-

EVTI e-pasta vēstules beidzas ar adresi @esma.europa.eu;

-

EVTI tālruņa numurs sākas ar Francijas prefiksu +33, neviens cits prefikss nav derīgs;

-

EVTI oficiālās tīmekļa vietnes vietrādis ir www.esma.europa.eu.
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Piezīmes redaktoriem
1. EVTI ir neatkarīga Eiropas Savienības iestāde, ko izveidoja 2011. gada 1. janvārī, un tā
cieši sadarbojas ar citām Eiropas uzraudzības iestādēm, kuras atbild par banku darbību
(Eiropas Banku iestādi — EBI), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (EAAPI)
un Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK).
2. EVTI misija ir veicināt ieguldītāju aizsardzību un sekmēt stabilu un labi funkcionējošu
finanšu tirgu darbību Eiropas Savienībā (ES). EVTI kā neatkarīga iestāde īsteno šo mērķi,
izstrādājot vienotu noteikumu kopumu attiecībā uz ES finanšu tirgiem un nodrošinot tā
konsekventu piemērošanu visā ES. EVTI veicina Eiropas mēroga uzņēmumu finanšu
pakalpojumu regulēšanu, vai nu īstenojot tiešu uzraudzību, vai arī aktīvi koordinējot valstu
uzraudzības pasākumus.
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