ANÚNCIO SOBRE ÍNDICES

Clarificação sobre Metodologia de Ajuste de
Índices ao Free Float da S&P Dow Jones Indices
NOVA YORK, 27 DE AGOSTO DE 2021: A S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) recentemente
anunciou os resultados da consulta para participantes do mercado sobre possíveis alterações ao
processo de rebalanceamento trimestral para os índices globais de renda variável e, junto com as
mudanças anunciadas, a S&P DJI também clarificou que tipo de acionistas são geralmente
considerados parte do capital em circulação.
Atual
As seguintes ações de entidades
detentoras são consideradas parte do
capital em circulação:

Atualizada
As seguintes ações de entidades detentoras
são consideradas parte do capital em
circulação:

1. Bancos depositários

1. Bancos depositários

2. Fundos de pensões (incluindo
fundos de pensão do governo e
aposentadoria)

2. Fundos de pensões (incluindo fundos de
pensão do governo e aposentadoria)

3. Fundos mútuos, provedores de
ETFs, fundos de investimento e
gestores de ativos (incluindo
fundos especulativos sem
representação no conselho de
administração)
4. Fundos de investimento de
companhias de seguros 1

3. Fundos mútuos, provedores de ETFs,
fundos de investimento e gestores de
ativos sem representação direta no
conselho de administração, incluindo:
•

Partes interessadas que podem ter o
direito de nomear um membro do
conselho, mas decidem não fazê-lo

•

Partes interessadas que exerceram o
direito de nomear um “observador”
do conselho, mesmo que esse
observador seja funcionário da parte
interessada

•

Partes interessadas que exerceram o
direito de nomear um diretor
independente que não seja
funcionário da parte interessada

5. Fundações independentes não
associadas à empresa

4. Fundos de investimento de companhias
de seguros2
5. Fundações independentes não
associadas à empresa
Vale a pena notar que a Metodologia de Ajuste de Índices ao Free Float no site da S&P Dow Jones
Indices está sendo atualizada para refletir esta clarificação.
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Em alguns países, as companhias de seguros podem ser consideradas como acionistas estratégicos com base em questões
regulatórias e práticas específicas do país.
Em alguns países, as companhias de seguros podem ser consideradas como acionistas estratégic os com base em questões
regulatórias e práticas específicas do país.
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SOBRE A S&P DOW JONES INDICES
A S&P Dow Jones Indices é a maior fonte global de conceitos, pesquisa e dados essenciais 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 negóc ios.
A 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 www.spglobal.com/spdji/pt.
PARA MAIS INFORMAÇÕES:
S&P Dow Jones Indices
index_services@spglobal.com

ANÚNCIO SOBRE ÍNDICES

