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Amec recebe “Excellence in Corporate
Governance Award”, da ICGN
26/06/2018 às 20h08
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MILÃO - A Associação de Investidores no Mercado de Capitais (Amec)
recebeu, nesta terça-feira, o prêmio Excellence in Corporate Governance
Award, da International Corporate Governance Network (ICGN), pelo
trabalho realizado no mercado brasileiro desde sua criação, há 12 anos, em
uma cerimônia em Milão.
A ICGN, cujo objetivo é liderar globalmente as discussões de governança
corporativa, é conduzida por gestoras de recursos que somam US$ 34
trilhões em patrimônio e a premiação concedida anualmente é a mais
relevante do mundo dedicada a este tema.
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Bolsa quer atrair IPO de empresa de tecnologia

Presidente da associação desde março de 2012, Mauro Rodrigues da Cunha
recebeu o prêmio das mãos de Peter Butler, fundador emérito da organização
e ligado à GO Investment Partners.
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Cunha construiu sua carreira no mercado de gestão de recursos e é um dos
pioneiros nos debates sobre governança corporativa no país, desde a década
de 90.
Após receber a premiação, o executivo brasileiro enfatizou que o mercado
brasileiro tem muitos desafios, mas também muito potencial. E que através
do seu desenvolvimento o Brasil poderá, de fato, se tornar “o país do futuro”.
Atualmente, a Amec conta com 60 associados, todos do setor de gestão de
recursos. Na noite de hoje, Cunha anunciou que a gestora holandesa Robeco,
fundada em 1929 e com 165 bilhões de euros em patrimônio, se juntou à
associação, ao lado de grandes nomes internacionais como BlackRock,
Franklin Templeton e Aberdeen.
*A repórter viajou a convite da Amec
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Ações da Petrobras recuam com decisão sobre
ação bilionária
25/06/2018

  

Captações externas
Operações mais recentes

Operações mais recentes
Tomador

Valor*

Meses Retorno**

Unigel

200

68

10,51%

Light

600

60

7,375%

Rio Oil

600

120

8,2%

BB

750

60

4,875%

750

-

6,5%

4.350

60

-

Itaú
Petrobras

Veja as tabelas completas no ValorData
Fontes: Instituições financeiras e agências internacionais.
Elaboração: Valor Data. * Em milhões de dólares ** No
lançamento do título

Juro futuro

DI de 1 dia em 26/06/18
PU de
ajuste

Negociados

Taxa
efetiva

jul/18

99.901,73

37.045

6,39%

ago/18

99.361,03

78.755

6,41%

set/18

98.785,66

3.120

6,49%

out/18

98.305,08

189.510

6,54%

nov/18

97.723,60

3.380

6,66%

dez/18

97.169,15

1.735

6,80%

Vencimento

Veja as tabelas completas no ValorData
Fonte: B3 e Valor PRO. Elaboração: Valor Data.
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