MVIS Global Video Gaming & eSports Index
Informações sobre o Índice
Descrição do Índice
O MVIS Global Video Gaming & eSports Index é um índice de mercado que mede a performance de uma
cesta teórica calculada pela MV Index Solutions GmbH (“Índice” e “MVIS”, respectivamente). O Índice tem
por objetivo rastrear o desempenho de companhias globais do segmento de videogames e esportes
eletrônicos (eSports). O índice é composto por empresas com parte significativa de suas receitas oriunda
de

videogames

e/ou

eSports,

podendo

incluir

empresas

que

desenvolvem

videogames

e

softwares/hardwares relacionados, prestam serviços de transmissão ao vivo (streaming) ou estão
envolvidas em eventos de eSports.
Metodologia
A MVIS oferece uma metodologia que busca atender às exigências de diversificação, atendendo critérios
de elegibilidade e de concentração.
Critérios de Elegibilidade: Para ser considerada uma empresa do segmento de videogames, a empresa
deve possuir pelo menos 50% (cinquenta por cento), para novas empresas que venham a compor o Índice,
ou 25% (vinte e cinco por cento), para as empresas que compõem o Índice atualmente, de suas receitas
oriundas de videogames e/ou eSports, podendo incluir empresas que desenvolvem videogames e
softwares/hardwares relacionados, prestam serviços de transmissão ao vivo (streaming) ou estão
envolvidas em eventos de eSports.
Critérios de Concentração: A MVIS estabelece que o Índice não poderá ser concentrado em mais de
8% (oito por cento) de participação em uma determinada empresa do segmento de videogames e sempre
será composto por pelo menos 25 (vinte e cinco) empresas.
Cálculo do Valor do Índice: O Índice busca cobrir o panorama geral de pelo menos 90% (noventa por
cento) das ações de empresas do segmento de videogames disponíveis para investimentos no mercado
livre de negociações (“Free-Float”), com pelo menos 25 (vinte e cinco) empresas, observando o seguinte
procedimento:
1.

Todas as ações do Free-Float são classificadas em ordem decrescente de capitalização.

2.

As ações que cobrem os primeiros 85% (oitenta e cinco por cento) da capitalização do Free-Float

qualificam-se para seleção.
3.

As ações das empresas que estiverem classificadas entre os percentuais de 85% (oitenta e cinco

por cento) e 98% (noventa e oito por cento) também se qualificam para o Índice.
4.

Se a cobertura do Free-Float ainda estiver abaixo de 90% (noventa por cento) ou se o número de

empresas componentes do Índice ainda estiver abaixo de 25 (vinte e cinco), as empresas melhores
classificadas restantes serão selecionadas até que a cobertura de pelo menos 90% (noventa por cento) do
Free-Float seja atingida e o número de empresas componentes do Índice seja igual a 25 (vinte e cinco).
5.

Caso o número de empresas elegíveis seja inferior a 25 (vinte e cinco), outras empresas serão

adicionadas à exclusivo critério da MVIS até que o número de empresas seja igual a 25 (vinte e cinco).
Para todos os eventos que resultem em uma exclusão de ações de uma empresa do Índice e o número de
empresas que compõem o Índice cair abaixo de 20 (vinte), as ações excluídas serão substituídas com as
ações da maior empresa que não compuser o Índice na lista de classificação mais recente. Nesse caso,
será adicionado o mesmo percentual de concentração de ações da empresa repositora que a empresa que
deixou de compor o Índice possuía.
Somente no caso de o número de empresas que compõem o Índice cair abaixo de seu mínimo devido a
uma fusão de duas ou mais empresas que compõem o Índice, as ações da empresa de reposição serão
adicionadas com seu Free-Float sem limitação de concentração.
Em todos os outros casos, ou seja, em caso de não haver ações de empresas elegíveis para reposição de
uma empresa eliminada, os percentuais de concentração serão redistribuídos proporcionalmente entre
todas as outras empresas que compõem o Índice.
Frequência do Cálculo: O Índice é calculado pela MVIS nos dias úteis entre 01:00 e 22:40 (CET –
Horário da Europa Central) e os valores do Índice são divulgados aos fornecedores de dados a cada 15
segundos nos dias em que o mercado de ações dos Estados Unidos da América estiver aberto para
negociação ou pelo menos uma das empresas componentes do Índice estiver disponível para negociação.
O valor do Índice é divulgado em dólares americanos.
Calendário de revisão do Índice: O Índice é revisado trimestralmente.
Informações
Todas as informações sobre o Índice dispostas neste documento foram obtidas junto à MVIS e podem ser
encontradas na página do Fundo na rede mundial de computadores (https://investoetf.com/JOGO11), bem

como nos materiais de divulgação do Fundo. Nem o Fundo, o Administrador, a Gestora, ou qualquer outro
prestador de serviço que preste serviços ao Fundo ou em benefício do Fundo, tampouco quaisquer de suas
Coligadas, será responsável por qualquer incorreção de tais informações sobre o Índice ou, ainda, por
incorreções no cálculo do Índice.
O Índice é propriedade exclusiva da MVIS, que mantém e calcula o Índice. A MVIS faz os
melhores esforços para garantir que o Índice seja calculado corretamente. Em particular, a
MVIS não é responsável pela legalidade ou adequação pela Investo Gestão de Recursos Ltda.
(“Gestora”) e/ou pelas ofertas comerciais da Gestora. As ofertas pela Gestora, podem ser
baseadas no Investo ETF Global Video Gaming & Esports Fundo de Investimento de Índice –
Investimento no Exterior ("Fundo"). As ofertas pela Gestora e/ou pelo Fundo não são
patrocinadas, endossadas, vendidas ou promovidas pela MVIS, Van Eck Associates
Corporation ou suas afiliadas (coletivamente, "VanEck"), administradora do fundo investido
pelo Fundo, nos termos do regulamento do Fundo, e a MVIS e VanEck não fazem nenhuma
declaração quanto à recomendação de investimento no Fundo. A MVIS, VANECK E SUAS
AFILIADAS NÃO DÃO GARANTIAS E NÃO ASSUMEM NENHUMA RESPONSABILIDADE COM
RELAÇÃO AO FUNDO E A GESTORA.

