DESTAQUES
21 de Outubro de 2011
PRINCIPAIS ACTIVIDADES EM CURSO

LEGISLAÇÃO

. No passado dia 13 de Outubro, teve lugar
mais uma reunião de Conselho-Geral da AEM.

Orçamento de Estado para 2012.

. A AEM marcou presença no primeiro Issuers
Senior Advisory Committee (ISAC).
Realizou-se a primeira reunião de um novo
Comité de Acompanhamento da Euronext
Lisbon, especificamente vocacionado para o
acompanhamento dos assuntos relativos às
empresas cotadas e designado como ISAC.
Trata-se da replicação, em Portugal, de um
órgão formal de consulta já existente noutros
países com presença do grupo NYSE Euronext.
O ISAC, é igualmente constituído por
representantes de 17 empresas emitentes
com valores admitidos à negociação, de
acordos com os critérios estabelecidos pela
Euronext Lisbon.
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MIFID II
No dia 20 de Outubro, a Comissão Europeia
adoptou uma proposta formal de revisão da
Directiva 2004/39/CE, de 21 de Abril (MIFID
aka MIFID2).
Os documentos divulgados incluem
igualmente uma proposta de Regulação dos
mercados de instrumentos financeiros e uma
proposta de novas regras relativas a abuso de
informação privilegiada e manipulação de
mercado.
Toda a base documental, aqui.

. Realizou-se na passada
sexta-feira, dia 30 de
Setembro, a reunião de
Direcção da AEM.
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