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* Junta General de Bolsas y Mercados Españoles (BME). * Revisió dels
índexs BCN PER-30, BCN ROE-30 i BCN-Profit-30 de la Borsa de
Barcelona. * Informe Anual de la Borsa de Barcelona. * Ope racions
sobre valors cotitzats. * 6º. Foro MEDCAP d’Empreses de Mitjana
Capitalització.
* Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (BME), societat
que integra les diferents empreses que dirigeixen i gestionen els mercats de valors i
sistemes financers a Espanya,
va celebrar el 29 d’abril la seva
Junta
General
Ordinària
d’Accionistes.
De la informació facilitada en
aquesta Junta és de destacar
el següent: el benefici net de
BME en el primer trimestre
assoleix els 36,1 milions d’euros;
BME obté en 2009 un benefici
net de 150 milions d’euros; la
Junta General aprova distribuir
50 milions d’euros com a dividend
complementari; el pay-out de la
Companyia se situa en el 89%,
dels més elevats de les
empreses cotitzades i del sector
de gestors de Borses; BME ha
distribuït més de 1.000 milions
d’euros en dividends des de la
seva creació el 2003; el rati de
cobertura s’ha situat en 2009 en
el 105%, la qual cosa indica que
la companyia manté un apalancament operatiu positiu.
* 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 en el
primer trimestre de 2010.
L’índex BCN ROE-30, integrat
per les accions de les 30
empreses incloses en l’IBEX 35

que presenten el rati preu/benefici
(PER) més baix, registra les
incorporacions de Gestevisión
Telecinco i ArcelorMittal en
substitució d’Acciona i Gamesa.
Els valors més ponderats en
aquest índexs són Endesa,
Banesto, Mapfre, Criteria i
Abengoa, que són els que tenen
un PER menor.

Borsa de Barcelona, a 17 de
maig de 2010, es pot consultar
en la web de la Borsa de
Barcelona
(www.borsabcn.es),
apartat d’Índexs-Cotitzacions,
subapartat Composició Índexs
BCN
www.borsabcn.es/bolsabcn/nav
egacion.nsf/vweb/ecoti_ci_esp?
OpenDocument).

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 indicats
recursos propis, registra la
incorporació d’Iberdrola Renovables,
en
substitució
de
Gamesa. En aquest índex les
majors ponderacions corresponen a Gestevisión Telecinco,
Técnicas Reunidas, Endesa,
Bolsas y Mercados Españoles
(BME) i Telefónica, que són les
societats amb major ROE.

* La Borsa de Barcelona ha
editat l’Informe Anual corresponent a l’exercici 2009 en
versió trilingüe (català, castellà i
anglès), disponible en l’apartat
d’Informació General de la
pàgina principal de la web de la
Borsa
de
Barcelona
www.borsabcn.es.

L’index BCN Profit-30, integrat
per les accions de les 30
empreses incloses en l’IBEX 35
amb majors beneficis, registra
les incorporacions de Gestevisión Telecinco i ArcelorMittal,
en substitució d’Obrascón Huarte
Laín i Gamesa. Pel que fa a les
ponderacions,
Banco
de
Santander, Telefónica, Endesa,
BBVA i Iberdrola són els valors
amb major pes, en ser les
companyies
que
presenten
majors xifres de beneficis en
termes absoluts.
La composició i ponderacions
dels esmentats índexs de la

* Durant el mes de maig han
tingut lloc les següents operacions sobre valors cotitzats:
OPA d’Aigües de Barcelona el
26/05/10,
Ampliació
de
capital d’Abertis Infraestructures (1 x 20).

* Els propers dies 1 i 2 de
juny tindrà lloc el 6è. Foro
MEDCAP
d’Empreses
de
Mitjana Capitalització que,
organitzat per les quatre Borses
espanyoles, integrades en el
Grup BME, reunirà a les
principals empreses de mitjana i petita capitalització cotitzades en el m ercat espanyol
am b invers ors ins tituc io nals , intermediaris i analistes.
Per
a m és informació
www.bolsasymercados.es/foroCAPS.

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

