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A S&P Dow Jones Indices e a Bolsa Mexicana de Valores
lançam o S&P/BMV Total Mexico ESG Index
CIDADE DO MÉXICO, 22 DE JUNHO DE 2020: A S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”), o principal
provedor mundial de índices, e a Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a segunda maior bolsa da
América Latina, anunciaram hoje a estreia do S&P/BMV Total Mexico ESG Index, o membro mais
recente da crescente família de índices ESG globais da S&P DJI baseados em alguns dos benchmarks
regionais e de países mais acompanhados em todo o mundo.
O índice utiliza critérios de seleção regulamentados com base em princípios ESG relevantes, a fim de
escolher os seus componentes entre membros do recém-lançado S&P/BMV Total Mexico ESG Index,
um índice de referência amplo composto por ações, REITs ou sociedades de investimento imobiliário
(denominadas “Fibras” no México) e fundos de investimento imobiliário cotados na BMV.
O objetivo do S&P/BMV Total Mexico ESG Index é dar aos investidores uma exposição central ao
mercado acionário mexicano, fornecendo ao mesmo tempo um impulso significativo no seu
desempenho de acordo com critérios ESG.
“No último ano, ESG se converteu em tendência dominante nos investimentos, à medida que os
participantes do mercado percebem cada vez mais a importância e relevância dos índices que
incorporam dados e princípios de sustentabilidade”, disse Reid Steadman, Diretor Geral e Diretor
Mundial de Índices ESG na S&P DJI. “Nós criamos os índices ESG da S&P DJI levando em conta
tanto as necessidades de investimento quanto os valores dos investidores, afim de de garantir que
aqueles que utilizam esses benchmarks não estejam sacrificando um objetivo para alcançar outro”.
Steadman acrescentou: “Estamos muito felizes em trabalhar com a BMV para trazer esta estratégia ao
mercado mexicano com o S&P/BMV Total Mexico ESG Index”.
“A Bolsa Mexicana de Valores tem sido reconhecida como líder na América Latina pela implementação
de práticas ESG e como pioneira no desenvolvimento de índices sustentáveis ao ser o único membro
mexicano das Bolsas de Valores Sustentáveis da Federação Mundial de Bolsas”, disse José-Oriol
Bosch Par, Diretor Executivo da Bolsa Mexicana de Valores.
“O novo índice S&P/BMV Total Mexico ESG é um importante motor da estratégia de sustentabilidade
do Grupo BMV. Através de nossa ampla experiência nos mercados de capitais e em colaboração com
a S&P DJI, oferecemos aos investidores globais um benchmark inovador e moderno baseado em
práticas internacionais que podem ser facilmente replicadas através de veículos de investimento”.
O S&P/BMV Total Mexico ESG Index toma o universo de empresas do S&P/BMV Total Mexico Index e
exclui as companhias envolvidas em armas controversas e tabaco, bem como as empresas que não
cumprem o Pacto Global das Nações Unidas. As demais empresas elegíveis são classificadas pela
pontuação ESG da S&P Global resultante da Avaliação de Sustentabilidade Corporativa (CSA)
realizada pela SAM, uma divisão da S&P Global com 20 anos de experiência em pontuações ESG.
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O patamar superior de 80% das ações com as maiores pontuações ESG da S&P DJI são então
selecionadas como elegíveis. Dessa lista, o patamar superior de 75% das ações com a pontuação
ESG mais elevada em cada setor do GICS são selecionados para inclusão no índice.

No seu lançamento, o S&P/BMV Total Mexico ESG Index incluirá as 29 empresas a seguir:
EMPRESA
Alfa SA A
Alsea SA
Arca Continental, SAB de CV
Banco Santander Mexico B
Cemex SA CPO
Coca-Cola Femsa SAB de CV UBL
Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B. DE C.V.
Credito Real S.A.B. de C.V.
Fibra Uno Administracion S.A. de C.V.
Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.
Genomma Lab Internacional SA de CV
Gentera SAB de CV
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.
Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V.
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV B
Grupo Bimbo S.A.B.
Grupo Financiero Banorte O
Grupo Herdez SA
Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V.
Grupo Televisa SAB CPO
Industrias Penoles
Infraestructura Energetica Nova S.A.B. de C.V.
Kimberly Clark de Mexico S.A.B. de C.V. A
Nemak S.A.B. de C.V.
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB de CV
Prologis Property Mexico S.A. de C.V.
Qualitas Controladora S.A.B de C.V.
Regional, S.A. de C.V.
Walmart de Mexico SAB de CV
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A pesquisa e metodologia do S&P/BMV Total Mexico ESG Index e as pontuações ESG da S&P DJI
estão disponíveis em: www.portugues.spindices.com.
A S&P DJI é um líder na criação de índices ESG há 20 anos. Desde o lançamento do Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) em 1999, o primeiro benchmark global de sustentabilidade, a S&P DJI
oferece diversas soluções ESG, incluindo índices de eficiência em carbono introduzidos em 2018.
Em abril de 2019, a S&P DJI lançou o S&P 500 ESG Index com base no S&P 500®.
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Visite www.spdji.com para mais informações sobre a metodologia da nossa família global de índices
ESG.
SOBRE A S&P DOW JONES INDICES
A S&P Dow Jones Indices é a maior fonte global de conceitos, pesquisa e dados essencias com base
em índices. Aqui nasceram icônicos indicadores do mercado como o S&P 500® e o Dow Jones
Industrial Average®. Os investimentos de ativos em produtos baseados nos nossos índices são
maiores do que qualquer outro provedor no mundo. Desde que Charles Dow criou o primeiro índice em
1884, a S&P DJI tem trabalhado na inovação e desenvolvimento de índices em diversas classes de
ativos, ajudando a definir a maneira em que os investidores medem os mercados e fazem negócios.
S&P Dow Jones Indices é uma subsidiária de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona as
informações fundamentais que indivíduos, empresas e governos precisam para tomar decisões com
confiança. Para mais informações, visite o site www.portugues.spindices.com.
SOBRE O GRUPO BMV
Grupo BMV (BMV: BOLSA A), uma empresa de capital aberto desde 2008 com 125 anos de
experiência, é um cojunto de empresas totalmente integrado que negocia ações à vista, derivativos
listados e mercados OTC para múltiplas classes de ativos, incluindo ações, fundos de renda fixa e
fundos cotados em bolsa, bem como serviços de custódia, compensação e liquidação e produtos de
dados para a comunidade financeira local e internacional. Para mais informações, visite bmv.com.mx.
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