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A S&P Dow Jones Indices anuncia sua decisão
sobre empresas com diversas classes de ações e
regras de votação
NOVA YORK, 31 DE JULHO DE 2017: A S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia hoje a sua
decisão com respeito a empresas com diversas classes de ações e regras de votação, como resultado
da Consulta divulgada em 3 de abril de 2017.
•

Os S&P Global BMI Indices e o S&P Total Market Index continuarão a incluir empresas com
diversas classes de ações ou com acionistas sem direito a voto, ou com direitos limitados.

•

O S&P Composite 1500® e os índices que o compõem deixarão de adicionar empresas com
uma estrutura que apresente diversas classes de ações. Os componentes existentes do índices
não serão afetados por tal modificação.

•

As metodologias de outros índices das marcas S&P e Dow Jones permanecem inalteradas.

Os S&P Global BMI Indices e o S&P Total Market Index são índices de mercado amplos que procuram
representar o universo dos investimentos. Com base na revisão dos mercados realizada pelo Comitê
de Índices da S&P DJI e depois de levar em conta as respostas recebidas por parte de uma ampla
gama de participantes do mercado a respeito da Consulta sobre a elegibilidade de classes de ações
sem direito a voto, divulgada em 3 de abril de 2017, a S&P DJI determinou que as metodologias
destes índices não deveriam considerar questões de governança na seleção do universo de
componentes. Portanto, as metodologias de tais índices não serão modificadas.
O S&P Composite 1500 (composto pelo S&P 500, o S&P MidCap 400 e o S&P SmallCap 600) procura
representar o mercado americano de valores e, através deste mercado, refletir a economia dos
Estados Unidos. A Metodologia dos S&P U.S. Indices estabelece os objetivos destes índices,
indicando, por exemplo, que o S&P 500 se concentra no setor de empresas large cap e inclui como
componentes companhias que são consideradas líderes nas suas indústrias. Diferentemente dos S&P
Global BMI Indices e do S&P Total Market Index, o S&P Composite 1500 utiliza regras de elegibilidade
mais restritivas, que incluem um free float mínimo de 50% e resultados positivos conforme a medição
dos princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP). Levando em conta a revisão da Metodologia dos
S&P U.S. Indices realizada pelo Comitê de Índices e a Consulta já mencionada, entra imediatamente
em vigor uma alteração metodológica que faz com que empresas com estruturas que apresentam
diversas classes de ações não sejam elegíveis para inclusão no S&P Composite 1500. Os
componentes existentes do S&P Composite 1500 não serão afetados por tal modificação.
Índices que procuram representar segmentos específicos de um mercado ou tipos particulares de
títulos incluem critérios nas suas metodologias a fim de garantir a seleção adequada dos títulos.
Portanto, outros índices das marcas S&P e Dow Jones não serão afetados por esta modificação.
Para mais informações sobre a S&P Dow Jones Indices, visite www.spdji.com.

SOBRE A S&P DOW JONES INDICES
A S&P Dow Jones Indices é o maior centro global de conceitos, pesquisa e dados 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. 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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