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IBRI apoia eventos do mercado

Encontro Setorial APIMEC BRASIL sobre Energia Elétrica
Data: 25 de maio de 2022
Horário: Das 13:50 às 19:30
Local: Teatro CIEE (Rua Tabapuã, 455 - São Paulo - SP)
O evento será híbrido (presencial e on-line)
Após o evento setorial, será realizada a 2ª Cerimônia de Lançamento do Livro ABAMEC-APIMEC 50
anos.
Mais informações:
E-mail: apimecbrasil@apimecbrasil.com.br

www.apimec.com.br ou pelo telefone: (11) 3107-1571

24º Prêmio ABRASCA Relatório Anual
Data: 17 de novembro de 2022
Local: Teatro CIEE
Rua Tabapuã, 455 - São Paulo - SP
Informações

e

inscrições:

cms/files/83935/1646937239Prmio_Abrasca_-_Regulamento_2022-01-

28.pdf (d335luupugsy2.cloudfront.net)
Serão avaliados os melhores (essencialmente em termos de conteúdo), distribuídos no ano de 2022,
relativos ao exercício de 2021 sob a forma de relatório on-line (link ou documento em pdf ou em meio
digital).
As categorias premiadas estão divididas da seguinte forma:
- Categoria “Companhia Aberta”, dividida em subcategorias, a saber:
a. 1º lugar companhias com receita líquida igual ou acima de R$ 3 bilhões;
b. 1º lugar companhias com receita líquida abaixo de R$ 3 bilhões.
- Categoria “Empresas Fechadas” 1º e 2º Lugares.
Além dos premiados acima descritos, entre as Companhias Abertas – a) e b) – teremos 05 menções
honrosas aos destaques nos seguintes quesitos (em ordem alfabética):
- Análise econômico-financeira;
- Aspectos socioambientais;
- Estratégia e investimentos com destaque para inovação;
- Estrutura de Gestão de Risco, Controles Internos e Compliance;
- Governança Corporativa.
Confira os prazos de entrega:
Até 29 de abril de 2022 – 2 (dois) pontos de bonificação na média geral;
Até 31 de maio de 2022 – 1 (um) ponto de bonificação na média geral;
Até 30 de junho de 2022 – nenhuma bonificação.
- Categoria “organizações não empresariais” 1º e 2º Lugares, que engloba fundações, instituições de
ensino, associações de classe, clubes, igrejas, filantrópicas e fundos de investimentos.

