Carta/AMEC/Presi n° 06 /2013
São Paulo, 11 de junho de 2013.

A
Sra. Sonia Favaretto
BMF Bovespa
Presidente do Conselho Deliberativo do ISE

CC: Sr. Edemir Pinto, Presidente Executivo, BMF Bovespa
CC: Carlos Lessa Brandão, Membro do conselho do ISE

Ref: Sugestão de inclusão da Amec no Conselho do ISE

Prezada Sonia,

Como é de seu conhecimento, nossa conversa há alguns meses sobre
o ISE tem rendido frutos no debate entre os associados da Amec. No dia 15.05.2013,
tivemos uma apresentação do Carlos Eduardo Lessa Brandão e da Roberta Simonetti
perante nossa Comissão Técnica, que trouxe aos nossos associados um melhor
entendimento sobre os processos do índice.
Após esta reunião, nossos associados debateram sobre a conveniência
de um maior envolvimento da Amec em relação ao ISE. A visão foi praticamente
unânime no sentido de que não apenas o assunto se reveste de grande importância para
o desenvolvimento do mercado de capitais (alinhado com a Visão da Amec), mas
também porque nossa associação teria capacidade de contribuir em muito com o
desenvolvimento da iniciativa – tanto por nosso envolvimento com questões do
governança corporativa, como na difusão do ISE entre investidores e companhias.
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Por estas razões, o assunto foi encaminhado à nossa Diretoria
Executiva, que em reunião de 23.05.2013 deliberou pela presente correspondência, no
sentido de sugerir ao Conselho Deliberativo do ISE e aos seus instituidores, a inclusão
da Amec como entidade participante do Conselho.
Entendemos que existem outras formas de colaboração com o ISE –
notadamente nos processos de audiência pública já regularmente instaurados. Contudo,
acreditamos que a nossa participação no Conselho Deliberativo permitirá um
envolvimento maior e mais sistemático, além da identificação da iniciativa com os
objetivos da comunidade de investidores que a Amec representa.
Sem mais, em nome da Amec e de seus associados, agradeço a
atenção dispensada e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Mauro Gentile Rodrigues da Cunha
Presidente Executivo
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