A Euroshareholders é a confederação das Associações Europeias de Accionistas. Foi fundada em 1992 e
está sedeada em Bruxelas. Actualmente reúne 31 associações nacionais de accionistas em toda a Europa.
O principal objetivo da Euroshareholders é representar os interesses dos acionistas individuais da União
Europeia, nomeadamente:
• proteger e representar os interesses dos acionistas e demais investidores em valores mobiliários cotados;
• procurar aumentar o valor dos acionistas;
• garantir igualdade de tratamento entre todos os acionistas;
• apoiar a harmonização a nível da UE sobre questões pertinentes;
• apoiar os princípios de governança corporativa a nível europeu;
• promover a educação financeira e de pesquisa científica sobre mercado de capitais e valor para o
acionista, por exemplo, na área de regulamentação.
Para cumprir estes objectivos, a Euroshareholders emite regularmente pareceres e recomendações sobre
questões relacionadas com a posição do acionista, realiza pesquisas e organiza, prepara e trata das
procurações dos seus membros no sentido de poderem ser representados nas várias assembleias gerais
nacionais de acionistas.
Recentemente, a Euroshareholders tem vindo a trabalhar sobre a transparência e a integridade do mercado
de capitais, a reforma da supervisão financeira europeia, a participação accionista nas instituições
financeiras, custos e desempenho dentro dos fundos de investimentos, "substitutos" de produtos de
investimento de retalho, etc.
Uma das atividades Euroshareholders é também lutar contra o uso de informações privilegiadas,
informações enganosas e outras formas de criminalidade financeira. Muitos dos nossos membros
apresentam os casos em tribunais das suas jurisdições nacionais, não obstante a falta de sistemas de
ação popular/colectiva com vista a reparação dos danos para os investidores, na maioria dos países
membros da UE.
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