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OSTRZEŻENIE
Nieuprawnione użycie nazwy i logo ESMA
Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) został poinformowany,
że jego nazwa i logo zostały wykorzystane w wiadomościach, które polegały na
kontaktowaniu się z pracownikami przedsiębiorstw z żądaniem przelania środków
pieniężnych firmy.
Ponadto ESMA została poinformowana, że próby posłużenia się personaliami wysokiego
rangą pracownika ESMA miały miejsce również w ramach fałszywych wyłudzeń
adresowanych do banku oszczędnościowego i notowanego emitenta.
Należy zauważyć, że wszystkie odniesienia do ESMA bądź jakichkolwiek pracowników
ESMA w tych wiadomościach niepochodzących ze strony ESMA, są całkowicie fałszywe i
zostały dokonane bez wiedzy ani zgody ESMA.
W celu ochrony przed tymi nieuprawnionymi wiadomościami ESMA zaleca:
-

sprawdzenie, czy otrzymana wiadomość e-mail jest autentyczna;

-

powiadomienie przełożonego w przypadku podejrzanych wiadomości e-mail;

-

skontaktowanie się z ESMA w razie jakichkolwiek podejrzeń;

-

skontaktowanie się z policją.

Należy pamiętać, że oszuści mogą posługiwać się nazwą lub logo ESMA, personaliami
pracownika ESMA, fałszywą stroną internetową, która wydaje się być stroną ESMA, lub
nieprawdziwymi odniesieniami do osób rzekomo pracujących w ESMA. Przy sprawdzaniu
autentyczności należy pamiętać o następujących elementach:
-

ESMA jest Europejskim Urzędem
Parlamentu Europejskiego i Rady;

Nadzoru

ustanowionym

rozporządzeniem

-

ESMA ma siedzibę w Paryżu (Francja) i nie ma filii ani oddziałów nigdzie indziej;

-

adresy e-mail ESMA mają końcówkę @esma.europa.eu;

-

numer telefonu ESMA zaczyna się od prefiksu krajowego +33 dla Francji, żaden inny
prefiks nie jest właściwy;

-

oficjalna strona internetowa ESMA znajduje się pod adresem: www.esma.europa.eu
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Uwagi dla redaktorów
1. ESMA jest niezależnym organem UE, który został ustanowiony w dniu 1 stycznia 2011 r.
i ściśle współpracuje z innymi europejskimi organami nadzoru do spraw bankowości
(EBA) oraz ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych (EIOPA), jak również
z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ERRS).
2. Misją ESMA jest wzmacnianie ochrony inwestorów oraz promowanie stabilnych i
prawidłowo funkcjonujących rynków finansowych w Unii Europejskiej (UE). Jako
niezależna instytucja ESMA realizuje ten cel poprzez tworzenie jednolitego zbioru
przepisów dla rynków finansowych UE i zapewnianie jego spójnego stosowania w całej
UE. ESMA wnosi wkład w proces regulacji usług finansowych przedsiębiorstw o zasięgu
ogólnoeuropejskim dzięki sprawowaniu nad nimi bezpośredniego nadzoru bądź dzięki
aktywnemu koordynowaniu krajowych działań w dziedzinie nadzoru.
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