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PRIMEIRO ETF SOBRE A REGIÃO IBÉRICA  
COTADO NA NYSE EURONEXT LISBON 

 
 
Lisboa, 13 de Dezembro de 2010 – A NYSE Euronext tem o prazer de anunciar a admissão do 
ETF do Espírito Santo Activos Financeiros (ESAF) sobre o índice Ibérico da NYSE Euronext 
(NYSE Euronext Iberian Index™). 
 
Como resultado da sua admissão e negociação no mercado regulamentado da NYSE Euronext 
Lisbon, o ESAF NYSE Euronext Iberian ETF oferece, tanto ao retalho como aos investidores 
institucionais uma exposição económica, flexível, segura e transparente ao retorno das 30 das 
maiores cotadas em Portugal e Espanha. 
 
“O lançamento de um ETF sobre o índice ibérico da NYSE Euronext vem provar a utilidade deste 
‘benchmark’ e incrementar a sua qualidade como medidor da performance do mercado ibérico”, 
afirmou Miguel Geraldes, Head of Cash Market & Listing, da NYSE Euronext Lisbon. Acrescentou 
ainda: “Como instituição líder na Península Ibérica, a ESAF desempenha um papel importante no 
crescimento esperado da utilização de ETF’s na região.”  
 
“Com esta nova iniciativa, os ETF’s cotados na NYSE Euronext oferecem agora acesso à Ibéria, 
oferecendo novas oportunidades de investimento ao número crescente de utilizadores”, disse Pedro 
Fernandes, Director de ETF’s na Europa da NYSE Euronext. 
 
“O lançamento deste produto é um reconhecimento da importância que o segmento dos ETF’s tem 
ganho junto dos investidores. É mais um desafio que confirma o carácter de inovação que tem 
estado sempre presente na estratégia de crescimento da ESAF”, referiu Pedro Arbués, Director de 
Investimentos da ESAF – Espírito Santo Activos Financeiros.  
 
Os ETFs ou trackers são fundos de investimento abertos cotados em bolsa e negociáveis da mesma 
forma que uma acção. Um ETF procura replicar um índice ou cabaz de instrumentos financeiros e 
oferece exposição a mercados na totalidade ou por segmento, com um preço reduzido, numa 
transacção única. Os ETF’s combinam ainda a simplicidade das acções com o risco diversificado 
dos fundos de investimento. Um outro benefício é o baixo custo de comissões de gestão associadas 
a este tipo de investimento passivo. 
 
Sobre os ETFs: 
O segmento de ETFs tem registado um crescimento fenomenal nos últimos anos. Actualmente, 
existem 503 ETFs correspondentes a 573 cotações nos mercados europeus da NYSE Euronext. 
Estes ETFs replicam mais de 300 índices permitindo ao investidor uma escolha bastante variada de 
activos e estratégias. Desde 2004, o número de ETFs cotados na NYSE Euronext mais do que 
quadruplicou, ilustrando a inovação contínua promovida por 16 emitentes deste segmento.  
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Sobre o índice ibérico: 
O índice ibérico da NYSE Euronext, denominado NYSE Euronext Iberian Index™ é constituído 
por 30 acções, nomeadamente os 20 títulos mais líquidos cotados na Bolsa de Madrid e os 10 títulos 
mais líquidos admitidos à cotação na NYSE Euronext Lisbon. O peso dos títulos no respectivo 
índice é determinado pelo ‘free-float’ da capitalização bolsista, com um valor máximo nos 10% por 
cada acção. O índice é revisto semestralmente, na terceira sexta-feira do mês de Março e Setembro. 
 
 
 
ETF Name: ESAF Iberian ETF 
ISIN code: LU0550486814 
Mnemonic: IBER 
Trading Group: PA 
Tick Size: 0.01 
Currency: EUR 
Settlement Platform: Interbolsa 
Exposition Type: Basket 
Total Expense Ratio: 0.45% 
Bloomberg Ticker: IBER PL 
 
iNAV Name: ESAF ETF IBER INAV 
ISIN code: QS0011207329 
Mnemonic: IIBER 
Bloomberg Ticker: IIBER 
 
Underlying Index: NYSE Euronext Iberian Index™ 
ISIN code: QS0011181250 
Mnemonic: NEIBN 
Bloomberg Ticker: NEIBN 
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Nota para os editores: 
 
Sobre a NYSE Euronext 
A NYSE Euronext (NYX) é uma operadora líder global de mercados financeiros e fornecedora de tecnologias de 
negociação inovadoras. A NYSE Euronext é composta por bolsas de acções e derivados nos Estados Unidos e na Europa, 
que transaccionam acções, futuros, opções, obrigações de taxa fixa, exchange-traded funds, entre outros produtos. Com 
mais de 8.000 emissões cotadas, os mercados accionistas da NYSE Euronext – nomeadamente a NYSE, NYSE Euronext, 
NYSE Amex, NYSE Alternext e NYSE Arca – movimentam mais de um terço do volume total negociado a nível mundial 
nos mercados de acções, tornando-se assim a bolsa mais líquida comparativamente com outro grupo bolsista global. A 
NYSE Liffe é um dos mercados líderes no negócio de derivados na Europa, ocupando o segundo lugar a nível mundial em 
valor de transacções. Através da NYSE Technologies, o grupo bolsista oferece soluções tecnológicas, informação sobre 
produtos e aplicações de gestão de dados, bem como soluções de conectividade e outros serviços. A NYSE Euronext faz 
parte do índice S&P 500 e é a única gestora de bolsas a integrar os índices S&P 100 e Fortune 500. 



 
Sobre a ESAF 
A ESAF – Espírito Santo Activos Financeiros, SGPS, SA é a holding do Grupo Banco Espírito Santo, dedicada à gestão 
de activos financeiros. Os cerca de 19 mil milhões de euros sob gestão repartem-se pelos principais segmentos de negócio, 
como sejam os Fundos de Investimento Mobiliário, Imobiliário, de Pensões e Gestão de Patrimónios. Um dos principais 
vectores de crescimento da ESAF é a sua presença internacional, em países como Espanha, Brasil, Angola, UK e 
Luxemburgo. Esta presença já representa actualmente cerca de 14% do volume global sob gestão. A par da 
internacionalização, outros dos principais vectores de crescimento da ESAF são a procura pela inovação e a qualidade da 
gestão, a qual, ao longo dos anos tem sido reconhecida através da atribuição de inúmeros prémios de diversas entidades. 
 
 
Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements 
This press release August contain forward-looking statements, including forward-looking statements within the meaning 
of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such forward-looking statements include, but are not limited to, 
statements concerning NYSE Euronext’s plans, objectives, expectations and intentions and other statements that are not 
historical or current facts. Forward-looking statements are based on NYSE Euronext’s current expectations and involve 
risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied in such 
forward-looking statements. Factors that could cause NYSE Euronext’s results to differ materially from current 
expectations include, but are not limited to: NYSE Euronext’s ability to implement its strategic initiatives, economic, 
political and market conditions and fluctuations, government and industry regulation, interest rate risk and U.S. and 
global competition, and other factors detailed in NYSE Euronext’s reference document for 2009 ("document de 
référence") filed with the French Autorité des Marchés Financiers (Filed on April 22, 2010 under No. D.10-0304), 2009 
Annual Report on Form 10-K and other periodic reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission or the 
French Autorité des Marchés Financiers. In addition, these statements are based on a number of assumptions that are 
subject to change. Accordingly, actual results August be materially higher or lower than those projected. The inclusion of 
such projections herein should not be regarded as a representation by NYSE Euronext that the projections will prove to 
be correct. This press release speaks only as of this date. NYSE Euronext disclaims any duty to update the information 
herein. 
 
 


