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ÚLTIMA SEMANA DE BÔNUS PARA O 17º PRÊMIO MELHOR
RELATÓRIO ANUAL
Maior evento do setor espera grande demanda até a próxima 6ªfeira.
O Prêmio ABRASCA Melhor Relatório Anual, em sua 17ª edição,
concederá bônus às inscrições realizadas até o próximo dia 29. O
prazo final continua 31 de julho, mas sem pontuação extra.
Ferramenta de governança, o Prêmio foi criado com o objetivo de
contribuir com as empresas para a melhoria da qualidade das
informações apresentadas ao mercado.
Os relatórios entregues até o dia 30 de abril de 2015 receberam 2
(dois) pontos de bonificação na média geral e até 29 de maio
receberão 1 (um). Nenhuma bonificação ocorrerá para a entrega até
30 de junho e terão a dedução de 1 ponto na média os que
entregarem no último prazo.
Serão premiadas companhias abertas, fechadas e organizações nãoempresariais. As categorias estão assim dispostas: 'Companhia
Aberta' dividida em subcategorias: Grupo 1 (empresas com receita
líquida igual ou acima de R$ 3 bilhões) e Grupo 2 (empresas com
receita líquida abaixo de R$ 3 bilhões); 'Companhia Fechada' dividida
em Grupo 1 (empresas com receita líquida igual ou acima de R$ 1
bilhão e Grupo 2( empresas com receita líquida abaixo de R$ 1
bilhão). No caso dos bancos será considerada, ao invés de receita
líquida, a receita bruta com intermediação financeira.
MENÇÕES - O Prêmio também terá 5 menções honrosas aos
destaques em análise econômico-financeira; aspectos sócioambientais; estratégia; gestão de risco e governança corporativa.
Também serão premiadas 'Organizações Não-Empresariais', ou seja,
fundações, instituições de ensino, associações de classe, clubes,
igrejas, filantrópicas e similares.
Criado pela ABRASCA em 1999, o Prêmio conta com o apoio
institucional da ABRAPP, ABVCAP, AMEC, ANBIMA, APIMEC,

BM&FBOVESPA, CODIM, IBEF-SÃO PAULO, IBGC, IBRACON,
IBRADEMP e IBRI. A cerimônia de premiação ocorrerá no Auditório da
BM&FBOVESPA, em São Paulo, dia 26 de novembro próximo.

