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AVERTISMENT
Cazuri de utilizare neautorizată a numelui și a siglei ESMA
Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a fost informată că numele și
sigla sa au fost utilizate în comunicări ce vizau angajații unor societăți, cărora li se solicita să
facă transferuri din fondurile societății.
În plus, ESMA a fost informată că s-a încercat folosirea numelui unui membru al personalului
său de conducere în contextul altor fraude, îndreptate împotriva unei bănci de economii și a
unui emitent cotat la bursă.
Precizăm că toate referirile la ESMA sau la oricare dintre angajații ESMA din aceste
comunicări, care nu provin de la ESMA, sunt complet frauduloase și au fost făcute fără știrea
sau consimțământul autorității.
Pentru a vă proteja de aceste comunicări neautorizate, ESMA vă recomandă următoarele:
-

să verificați dacă e-mailul pe care l-ați primit este autentic;

-

să vă informați superiorul în legătură cu e-mailurile suspecte;

-

să contactați ESMA dacă aveți vreo suspiciune;

-

să contactați poliția.

Țineți seama de faptul că autorii fraudelor pot să utilizeze numele și sigla ESMA, numele
unui membru al conducerii sale sau un site fals care dă impresia că aparține autorității și/sau
pot să facă referiri false la persoane despre care pretind că ar lucra pentru ESMA. Verificați
aceste informații având în vedere următoarele:
-

ESMA este o autoritate europeană de supraveghere înființată printr-un regulament al
Parlamentului European și al Consiliului;

-

ESMA are sediul în Franța, la Paris, și nu are filiale sau sucursale în altă parte;

-

adresele de e-mail folosite de ESMA au la final domeniul @esma.europa.eu;

-

numărul de telefon al ESMA începe cu +33, prefixul Franței; niciun alt prefix nu este
corect

-

site-ul oficial al ESMA este disponibil la adresa:www.esma.europa.eu
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Note pentru redactori
1. ESMA este o autoritate independentă a UE care a fost înființată la 1 ianuarie 2011 și care
conlucrează îndeaproape cu celelalte Autorități europene de supraveghere în domeniul
bancar (ABE), al asigurărilor și pensiilor ocupaționale (EIOPA), precum și cu Comitetul
european pentru risc sistemic (CERS).
2. ESMA are misiunea de a îmbunătăți nivelul de protecție a investitorilor și de a promova
stabilitatea și funcționarea corectă a piețelor financiare din Uniunea Europeană. Ca
instituție independentă, ESMA atinge acest obiectiv prin elaborarea unui cadru unic de
reglementare pentru piețele financiare ale UE și prin asigurarea aplicării unitare a
acestuia la nivelul întregii Uniuni Europene. ESMA contribuie la reglementarea firmelor
de servicii financiare cu prezență paneuropeană, fie prin supraveghere directă, fie prin
coordonarea activă a activității naționale de supraveghere.
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