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WAARSCHUWING
Ongeoorloofd gebruik van de identiteit en het logo van ESMA
De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) is ervan in kennis gesteld dat haar
identiteit en logo gebruikt zijn in mededelingen aan bedrijfsmedewerkers waarin verzocht werd
om overboeking van bedrijfsgelden.
Bovendien heeft ESMA de informatie gekregen dat pogingen gedaan zijn de naam van haar
leidinggevende personeelsleden te gebruiken voor frauduleuze oplichting van een spaarbank
en een genoteerde emittent.
Wij benadrukken dat alle verwijzingen naar ESMA of ESMA-personeelsleden in dergelijke
mededelingen die niet van ons afkomstig zijn, volledig vervalst zijn en gedaan zijn buiten ons
medeweten of onze toestemming.
Om uzelf tegen dit soort fraude te beschermen, adviseren wij u:
-

te controleren of de e-mail authentiek is;

-

uw leidinggevende in te lichten over verdachte e-mails;

-

bij verdenking contact op te nemen met ESMA;

-

contact op te nemen met de politie.

Wees erop bedacht dat de fraudeurs de naam van ESMA, het logo van ESMA, de naam van
een medewerker van ESMA of een op de ESMA-website gelijkende valse website kunnen
gebruiken en/of valselijk kunnen verwijzen naar personen die bij ESMA werkzaam zouden zijn.
Let bij uw controles op het volgende:
-

ESMA is een Europese toezichthoudende autoriteit, ingesteld bij een verordening van
het Europees Parlement en de Raad;

-

ESMA is gevestigd in Parijs en heeft geen bijkantoren elders;

-

e-mails van ESMA eindigen met het adres @esma.europa.eu;

-

het telefoonnummer van ESMA begint met het landnummer +33 voor Frankrijk; een
ander landnummer is niet geldig;

-

de officiële website van ESMA vindt u op www.esma.europa.eu.
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Noot voor de redactie
1. ESMA is een onafhankelijke EU-autoriteit die is opgericht op 1 januari 2011 en die nauw
samenwerkt met de andere Europese toezichthoudende autoriteiten verantwoordelijk voor
het bankwezen (EBA) resp. verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) en het Europees
Comité voor systeemrisico’s (ECSR).
2. ESMA heeft als missie de bescherming van beleggers te verbeteren en stabiele en goed
functionerende financiële markten in de Europese Unie te bevorderen. Als onafhankelijke
instelling bereikt ESMA dit doel door één regelgevend kader op te stellen voor Europese
financiële markten en de consistente toepassing daarvan in de hele EU te waarborgen.
ESMA draagt bij aan de regulering van ondernemingen in financiële dienstverlening met
een Europese reikwijdte, via ofwel rechtstreeks toezicht of actieve coördinatie van
nationale toezichtactiviteiten.
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