Warszawa, 23 stycznia 2007 r.

Nowe zasady konstrukcji indeksów
INFORMACJA PRASOWA

16 stycznia Giełda przyjęła nowe zasady konstrukcji i podawania do publicznej
wiadomości indeksów i subindeksów giełdowych. Decyzja ta to efekt rosnącej liczby
notowanych spółek, oczekiwań wyrażanych przez giełdowe spółki, potrzeby zwiększenia
przejrzystości informacji dostarczanych przez indeksy dla inwestorów i analityków oraz
dostosowania metodologii publikowanych indeksów do światowych standardów. Nowe
regulacje indeksowe wejdą w życie w efekcie najbliższych zmian okresowych indeksów,
czyli po trzecim piątku marca br.
Od 19 marca br. w skład indeksów giełdowych będą mogły wchodzić wszystkie spółki spełniające tzw.
kryteria podstawowe (wartość akcji w wolnym obrocie wyższa od 1 mln EUR, liczba akcji w wolnym
obrocie wyższa niż 10 %). Pakiety wszystkich uczestników poszczególnych indeksów będą wyznaczane
w oparciu o liczbę akcji w wolnym obrocie.
Po zmianach Giełda będzie publikować trzy główne indeksy cenowe (obecnie dwa), czyli takie, przy
obliczaniu których nie bierze się pod uwagę dochodu z tytułu dywidend i praw poboru. Indeksem
największych spółek nadal pozostanie WIG20. Indeks średnich spółek MIDWIG zmieni nazwę na
mWIG40 i będzie on obejmował stałą liczbę 40 spółek, plasujących się pod względem kapitalizacji i
obrotów po spółkach głównego indeksu. Indeks najmniejszych spółek WIRR zostanie zastąpiony
indeksem sWIG80, w którego skład wejdzie kolejnych 80 spółek, mniejszych w stosunku do spółek
objętych indeksami WIG20 i mWIG40. Indeks WIG20 publikowany będzie co 15 sekund (tak jak
dotychczas), mWIG40 i sWIG80 co 60 sekund. Składy wszystkich trzech indeksów po raz pierwszy
zostaną opublikowane na początku lutego na podstawie jednego rankingu sporządzonego na dzień 31
stycznia br.
Grupę indeksów cenowych będzie nadal uzupełniał indeks spółek informatycznotechnologicznych 
TechWIG. Jego metodologia pozostanie bez zmian.
Indeksy WIG, WIGPL oraz subindeksy sektorowe będą nadal tworzyć grupę indeksów dochodowych.
WIG swoim portfelem będzie pokrywał wszystkie spółki giełdowe spełniające w/w kryteria
podstawowe, a WIGPL wszystkie krajowe spółki giełdowe.
Zmiana zasad konstrukcji poszczególnych indeksów nie będzie miała wpływu na ciągłość ich
obliczania.
W związku ze zmianą nazwy indeksu MIDWIG na mWIG40 zmianie ulegnie nazwa skrócona dla
kontraktów terminowych na ten indeks. Nowa nazwa będzie obowiązywać od sesji w dniu 19 marca
2007 r. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do
9 lutego 2007 r.

Giełda Papierów Wartościowych rekomenduje wszystkim uczestnikom rynku, a szczególnie emitentom,
inwestorom i instytucjom obsługującym inwestorów zapoznanie się z obszerniejszym niż niniejszy
komunikat omówieniem zmian dotyczących indeksów giełdowych, zawartym w tekście: „Nowe indeksy
giełdowe”, dostępnym na stronie internetowej giełdy oraz z uchwałą Zarządu Giełdy Nr 42/2007 z dnia
16 stycznia 2007 roku, dostępną na stronie internetowej w sekcji „Indeksy giełdowe”.
###

Dodatkowe informacje:
Dariusz Marszałek, PR GPW, (22) 5377717, 605/96 96 26, dariusz.marszalek@gpw.com.pl

