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* Jornada “Mercado Alternativo Bursátil: Nuevo aliado para la expansión y el
crecimiento de las empresas”. * Presentació d’Abertis Infraestructuras. * Operacions
sobre valors cotitzats. * Revisió dels índexs BCN PER-30, BCN ROE-30 i BCN Profit-30
de la Borsa de Barcelona. * El Protector del Inversor de la Bolsa de Barcelona: Pròrroga
del nomenament.
* El dia 24 de febrer va tenir lloc, al
Saló d’Actes de la Borsa de
Barcelona, la Jornada “Mercado
Alternativo Bursátil: Nuevo aliado
para la expansión y el crecimiento de las empresas”, organitzat
per
PriceWaterhouse
Coopers
(PwC), la Asociación para el
Progreso de la Dirección (APD) i la
Asociación Catalana de la Empresa
Familiar (ASCEF). L’acte va anar a
càrrec del Sr. Antonio Giralt, President del Mercat Alternatiu Borsari,
de la Sra. Rocío Fernández, sòcia
de Mercat de Capitals de PwC, del
Sr. Angel Bravo, Soci de Corporate
Finance de PwC, i del Sr. Miquel
Salazar, Conseller Delegat de
l’Institut Català de Finances
* El dia 25 de febrer va tenir lloc, al
Saló d’Actes de la Borsa de
Barcelona, la presentació dels
darrers resultats, les principals
magnituds econòmiques i les
expectatives d’Abertis Infraestructuras. L’acte va anar a càrrec
del Sr. Salvador Alemany, President, i del Sr. José Aljaro, Director
General Financer de la Companyia.
* Durant el mes de febrer han tingut
lloc les següents operacions sobre
valors cotitzats: Ampliació de
capital de General de Alquiler de
Maquinaria (1 x 2).

baix, registra la incorporació de
Iberdrola Renovables en substitució de Gestevisión Telecinco. Els
valors més ponderats en aquest
índex són Sacyr Vallehermoso,
Acciona, ACS y Endesa, que són
els que tenen un PER menor.
L’índex BCN ROE-30, integrat per
les accions de les 30 empreses
incloses en l’IBEX 35
amb la
relació benefici/recursos propis
(ROE) més elevada i que, per tant,
ofereixen una major rendibilitat
sobre els esmentats recursos
propis, no registra canvis en la
seva composició. En aquest
índex les majors ponderacions
corresponen a Técnicas Reunidas, ACS, Telefónica y Bolsas y
Mercados Españoles (BME), que
són les societats amb major ROE.
L’índex BCN Profit-30, integrat per
les accions de les 30 empreses
incloses en l’IBEX 35 amb majors
beneficis, tampoc registra canvis
en la seva composició. Pel que fa
a les ponderacions, Banco de
Santander, Telefónica, BBVA i
Endesa són els valors amb
major pes, en ser les companyies
que presenten majors xifres de
beneficis en termes absoluts.

* En el mes de març, la Borsa de
Barcelona ha procedit a modificar la composició i ponderacions de les empreses incloses
en els índexs BCN PER-30, BCN
ROE-30 i BCN Profit-30, en base
als resultats obtinguts per les
esmentades empreses al tancament de l’any 2009.

La composició i ponderacions
dels
esmentats índexs de la
Borsa de Barcelona, a 1 de març
de 2010, es poden consultar en
la web de la Borsa de Barcelona
(www.borsabcn.es),
apartat
d’Indexs-Cotitzacions,
subapartat
Composició Índexs BCN
(www.borsabcn.es/bolsabcn/navega
cion.nsf/vweb/ecoti_ci_esp?OpenD
ocument).

L’índex BCN PER-30, integrat per
les accions de les 30 empreses
incloses en l’IBEX 35 que presenten el rati preu/benefici (PER) més

* Quan se compleix el cinquè
mandat triennal del Protector
del Inversor, el Consell d’Administració de la Societat Rectora

de la Borsa de Valors de Barcelona ha acordat, per unanimitat,
aprovar amb efectes al dia 10
de març de 2010, el nomenament del Dr. Eduardo Polo
Sánchez, Catedràtic de Dret
Mercantil, per a exercir el càrrec
de Protector de l’Inversor de la
Borsa de Valors de Barcelona,
per un nou període tres anys
prorrogables.
Al marge dels obligatoris Departaments d’Atenció al Client o, en
el seu cas, dels Defensors del
Client, el Protector de l’Inversor
és el comissionat de la Borsa de
Barcelona per promoure la tutela
dels drets i interessos legítims
dels inversors i atendre les queixes
i reclamacions que li formulin
davant la pròpia Borsa o davant
els Membres d’aquesta, en
relació amb les operacions efectuades en la Borsa de Barcelona.
El procediment al qual s’ajusta el
comissionat
es
regeix
pels
principis de gratuïtat, celeritat i
confidencialitat. El termini de
presentació de reclamacions és
d’un any a contar des de la data
en què s’haguessin produït els
fets
causants de l’esmentada
reclamació.
L’atenció a les reclamacions dels
inversors té una fase prèvia
davant el propi Protector del
Inversor, que atén les consultes i
queixes que li són presentades
sota qualsevol forma, tot i que és
necessària la seva constància
per escrit per procedir a la
tramitació formal.

Borsa de Barcelona- Servei d’Estudis.
Per a més informació trucar al telèfon:
93 401 35 55

