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* Seminari “Control interno sobre la información financiera en las entidades cotizadas
(SCIIF)”. * Conferència “Transparència i confiança: Andorra cap a Europa”. * El Protector de
l’Inversor: Actuacions realitzades durant l’any 2009. * Publicació del Butlletí de Conjuntura
corresponent al primer trimestre de 2010. * Dades Bàsiques de la Borsa de Barcelona.
* Operacions sobre valors cotitzats. * Presentació d’Emisores Españoles. * Tercera edició del
Spanish Midcap Event. * Conferència: “El MAB: un reto y una oportunidad”.

.
* El dia 9 de març va tenir lloc,
al Saló d’Actes de la Borsa de
Barcelona, el Seminari organitzat per la CNMV, amb el
títol “Control interno sobre la
información financiera en las
entidades cotizadas (SCIIF)”,
on es va presentar el document
elaborat pel Grup de Treball de
Control Intern. L’acte va anar a
càrrec del Sr. Angel Benito,
Director General de Mercats de
la CNMV, del Sr. José Luis
Combarros, President del Grup
de Treball, així com representants de destacades entitats
cotitzades i firmes d’auditoria.
* El dia 19 de març, organitzada per la Borsa de Barcelona
conjuntament amb l’Associació
Barcelona
Centre
Financer
Europeu, va tenir lloc al Saló
d’Actes de la Borsa de
Barcelona, la Conferència:
“Transparència i confiança:
Andorra cap a Europa”, que
va pronunciar el Sr. Jaume
Bartumeu Cassany, Cap de
Govern del Principat d’Andorra.
* Durant l’any 2009, el
Catedràtic de Dret Mercantil
Doctor D. Eduardo Polo, que
ostenta el càrrec de Protector
de l’Inversor de la Borsa de
Barcelona, ha realitzat un
total de 299 actuacions. Com
en anys anteriors, la major
part d’elles, en concret, 276
(92,3%), han tingut com a
objecte l’atenció de sol·licituds d’informació i consultes
que varen ser resoltes en
estreta col·laboració amb el
Departament de Mercats i Informació i l’Assessoria Jurídica de

la Borsa de Barcelona. Les 23
restants varen tenir com a
objecte la resolució de queixes
i reclamacions.
* S’ha publicat el Butlletí de
Conjuntura corresponent al
primer trimestre de 2010, elaborat pel Servei d’Estudis
d’aquesta Borsa. Aquest Butlletí
exposa la situació dels mercats
de valors mitjançant els indicadors econòmics i borsaris més
significatius i comentaris sobre
els diferents mercats nacionals
i internacionals. EUA: Millora
dels indicadors. Europa: Bases
de recuperació. IBEX 35®: Pitjor
que els seus homòlegs internacionals. BCN MID-50: Lleuger
descens. Deute de l’Estat:
Escasses variacions. Deute de
la Generalitat: Repunt dels
tipus a un any.
* La Borsa de Barcelona, com és
habitual, ha editat la seva publicació corresponent a l’exercici
2009, Dades Bàsiques (versions
castellà, català i anglès).
* Durant el mes de març han
tingut lloc les següents operacions sobre valors cotitzats:
Ampliacions de capital de
Ence (10 x 21), Faes (1 x 12) i
Banco Pastor (1 x 50). Desdoblament d’Inmofiban (10 x 1) el
12/03/2010.
* El proper dia 8 d’abril, a les
12:00 h., tindrà lloc, al Saló
d’Actes de la Borsa de Barcelona, la presentació d’Emisores Españoles, associació que
agrupa les principals societats
cotitzades en mercats de valors

en defensa dels seus interessos. L’acte comptarà amb la
presencia del Sr. Joan Hortalà i
Arau, President de la Borsa de
Barcelona, del Sr. Salvador
Montejo Velilla, President de
l’Associació, i d’un representant
de la Comissió Nacional del
Mercat de Valors.
* Els propers dies 8 i 9 d’abril
es celebrarà a París un Foro
d’Empreses de Mitjana i Petita
Capitalització cotitzades a la
Borsa espanyola, la Tercera
edició del “Spanish Midcap
Event”, organitzat per les
quatre Borses espanyoles
(BME) i amb la col·laboració
de Société Générale. Aquest
acte està destinat a les empreses de mitjana i petita capitalització cotitzades en la Borsa
espanyola, amb l’objectiu d’impulsar la seva liquiditat i capacitat de finançament mitjançant
l’increment de la transparència
i les relacions d’aquestes empreses amb els mercats.
El Foro consistirà en reunions
privades one-on-one entre inversors institucionals europeus i
prop
de
30
companyies
espanyoles cotitzades.
* El proper dia 14 d’abril, tindrà
lloc, al Saló d’Actes de la Borsa
de Barcelona, la Conferència
“El MAB: un reto y una
oportunidad”, organitzada per la
Fundació Nexia, Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira i One to One
Capital Partners.
Borsa de Barcelona- Servei d’Estudis.
Per a més informació trucar al telèfon:
93 401 35 55

