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A S&P Dow Jones Indices anuncia mudanças na
Metodologia dos índices S&P U.S. e nos preços de
títulos de empresas falidas listados nos EUA
NOVA YORK, 31 DE JULHO DE 2017: A S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia hoje
atualizações à Metodologia dos S&P U.S. Indices e às Políticas e Práticas de índices de renda variável
da S&P Dow Jones Indices.
Com efeito imediato, a S&P DJI implementará as seguintes alterações metodológicas:
1. Elegibilidade de empresas com estruturas que apresentam diversas classes de ações.
Companhias com diversas classes de ações deixam de ser elegíveis para inclusão no S&P
Composite 1500 e nos índices que o compõem. Os componentes existentes do S&P Composite
1500 não são afetados por esta modificação. Empresas com diversas classes de ações
continuarão a ser elegíveis para inclusão no S&P Total Market Index e em outros índices. No
caso de empresas do S&P Composite 1500 que emitem outra classe de ações negociadas
publicamente para seus acionistas, a nova linha de ações será considerada para inclusão no
índice se tal evento for necessário e se a capitalização de mercado da classe distribuída não
for considerada insignificante. Outros índices das marcas S&P e Dow Jones não são afetados
por esta modificação.
Empresas com diversas classes de ações tendem a apresentar estruturas de governança
corporativa que tratam diferentes classes de acionistas de forma desigual no que diz respeito
aos direitos de votação e outras questões de governança. Portanto, o Comitê de Índices da
S&P DJI deixará de considerar estes tipos de companhias como candidatos para substituir
outras empresas no S&P Composite 1500 e nos índices que o compõem, incluindo o S&P 500.
2. Migrações entre índices que compõem o S&P Composite 1500. Componentes do S&P
Composite 1500 poderão migrar de um índice que faz parte do S&P Composite 1500 (ou seja,
o S&P 500, o S&P MidCap 400 ou o S&P SmallCap 600) para outro, sem cumprir com os
critérios de viabilidade financeira, free float ou liquidez, se o Comitê de Índices decidir que tal
mudança vai melhorar a representatividade do índice como um benchmark do mercado.
Companhias que são subsidiárias de componentes atuais do S&P Composite 1500 não
precisam cumprir com os critérios de adição, mas deverão apresentar uma capitalização de
mercado total que seja representativa do índice ao qual estão sendo incorporadas. Antes da
sua cisão, estas companhias faziam parte da empresa principal portanto permitir a sua
permanência no S&P Composite 1500 contribui para que o Comitê de Índices cumpra o
objetivo de reduzir o giro do índice sempre que possível.
3. Período de espera para adição ao S&P Composite 1500 de empresas anteriormente
eliminadas. Qualquer companhia que for eliminada de um índice S&P Composite 1500 (devido
a deslistagens voluntárias ou devido a falência) deverá esperar no mínimo um ano a contar da
sua data de eliminação antes de ser considerada novamente como candidata para substituir
outra empresa no índice.

4. Eliminação do critério de estrutura de governança corporativa dos critérios de domicílio
do S&P Composite 1500. A S&P DJI decidiu eliminar o requisito de domicílio que exige a uma
companhia dos EUA apresentar uma estrutura de governança corporativa de acordo com a
prática nos EUA. Tal critério não é necessário, já que os critérios da S&P DJI para títulos
elegíveis, incluindo requisitos de listagem e estruturas organizacionais, são usados como
representantes de uma estrutura corporativa coerente com a prática nos EUA.
5. Bolsa de valores principal para elegibilidade no S&P Composite 1500. Títulos elegíveis
listados na Investors Exchange (“IEX”) são considerados para inclusão no S&P Composite
1500 e nos índices que o compõem. Para efeito do S&P Composite 1500, os títulos elegíveis
incluem todas as ações ordinárias dos EUA listadas nas seguintes bolsas de valores: NYSE,
NYSE Arca, NYSE American, NASDAQ Global Select Market, NASDAQ Select Market,
NASDAQ Capital Market, Bats BZX, Bats BYX, Bats EDGA, Bats EDGX e IEX.
6. Títulos de empresas falidas – Preços para títulos listados nos EUA. Se uma ação listada nos
EUA passar da sua bolsa principal para o mercado de balcão (OTC) antes da sua data de
eliminação do índice, os preços do mercado de balcão (incluindo Cotações Especiais de
Abertura, se forem pertinentes) serão usados para definir o preço da ação a contar do momento
em que deixa a bolsa de valores até a sua data de eliminação, independentemente do motivo de
saída da bolsa (incluindo falência, deslistagem voluntária e questões de descumprimento). Se
uma ação passar para o mercado de balcão, mas não negociar neste mercado antes da sua data
de eliminação do índice, ela será removida com preço igual a zero. Anteriormente, uma empresa
falida era removida com preço igual a zero se não apresentava atividade de negociação na sua
bolsa principal antes data de eliminação.
A seguinte tabela apresenta um resumo das mudanças:
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Metodologia
Mudança
Período de espera para
adição ao S&P
Composite 1500 de
empresas anteriormente
eliminadas

Anterior
--

Eliminação do critério de
estrutura de governança
corporativa dos critérios
de domicílio do S&P
Composite 1500
Bolsa de valores
principal para
elegibilidade no S&P
Composite 1500

Para efeitos dos índices, uma
empresa dos EUA deve ter uma
estrutura de governança
corporativa de acordo com a
prática nos EUA.
Os títulos elegíveis incluem todas
as ações ordinárias dos EUA
listadas nas seguintes bolsas de
valores: NYSE, NYSE Arca, NYSE
American (antes NYSE MKT),
NASDAQ Global Select Market,
NASDAQ Select Market, NASDAQ
Capital Market, Bats BZX, Bats
BYX, Bats EDGA e Bats EDGX.
Se o título estiver sendo negociado
na sua bolsa principal no
encerramento do dia em que for
eliminado, tal preço será utilizado.
Se o título for suspenso ou
excluído da sua bolsa principal, um
preço igual a zero será utilizado.

Títulos de empresas
falidas – Preços para
títulos listados nos EUA

Atualizada
Qualquer companhia que for
eliminada de um índice S&P
Composite 1500 (devido a
deslistagens voluntárias ou devido
a falência) deverá esperar no
mínimo um ano a contar da sua
data de eliminação antes de ser
considerada novamente como
candidata para substituir outra
empresa no índice.
--

Os títulos elegíveis incluem todas
as ações ordinárias dos EUA
listadas nas seguintes bolsas de
valores: NYSE, NYSE Arca, NYSE
American, NASDAQ Global Select
Market, NASDAQ Select Market,
NASDAQ Capital Market, Bats
BZX, Bats BYX, Bats EDGA, Bats
EDGX e IEX.
Se uma ação listada nos EUA
passar da sua bolsa principal para
o mercado de balcão (OTC) antes
da sua data de eliminação do
índice, os preços do mercado de
balcão (incluindo Cotações
Especiais de Abertura se forem
pertinentes) serão usados para
definir o preço da ação a contar do
momento em que deixa a bolsa de
valores até a sua data de
eliminação, independentemente do
motivo de saída da bolsa (incluindo
falência, deslistagem voluntária e
questões de incumprimento). Se
uma ação passar para o mercado
de balcão, mas não negociar neste
mercado antes da sua data de
eliminação do índice, ela será
removida com preço igual a zero.

Para mais detalhes, confira a Metodologia dos S&P U.S. Indices e as Políticas e Práticas de índices de
renda variável da S&P DJI.
Para mais informações sobre a S&P Dow Jones Indices, visite www.spdji.com.
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SOBRE A S&P DOW JONES INDICES
A S&P Dow Jones Indices é o maior centro global de criação de conceitos, pesquisa e dados sobre
índices. Aqui nasceram indicadores icônicos do mercado como o S&P 500® e o Dow Jones Industrial
Average®. Os ativos investidos em produtos baseados nos nossos índices são maiores do que
qualquer outro provedor no mundo. Com mais de 1 milhão de índices e mais de 130 anos de
experiência construindo solucções inovativas e transparentes, a S&P Dow Jones Indices define a
forma como o investidor mede e negocia nos diversos mercados.
A S&P Dow Jones Indices é uma subsidiária de SP Global (NYSE: SPGI), que proporciona as
informações fundamentais que indivíduos, empresas e governos precisam para tomar decisões com
confiança. Para mais informações, visite www.spdji.com.
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