BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros
CNPJ nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452
Companhia Aberta

CETIP S.A. – Mercados Organizados
CNPJ nº 09.358.105/0001-91
NIRE 33.300.285.601
Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS
BM&FBOVESPA S.A. – BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
(“BM&FBOVESPA”) e CETIP S.A. – MERCADOS ORGANIZADOS (“CETIP” e, em
conjunto, as “Companhias”) vêm, em complemento aos Fatos Relevantes e ao Aviso aos
Acionistas divulgados pelas Companhias em 22/03/2017 informar o que segue:

I.

Definição da relação de substituição e do Valor de Resgate

Com base na aplicação das fórmulas previstas no Anexo 2.2 do protocolo e justificação
(“Protocolo”) da incorporação das ações de emissão da CETIP pela Companhia São José
Holding (“Holding”), seguida do resgate de ações de emissão da Holding e da incorporação
da Holding pela BM&FBOVESPA (“Operação”), o Conselho de Administração da
BM&FBOVESPA atestou, em reunião realizada na presente data, que os acionistas da CETIP
no encerramento do pregão de 29/03/2017 (“Acionistas CETIP” e “Data de Consumação”)
receberão, nas datas indicadas no Aviso aos Acionistas referido acima, o quanto segue:
(i)

Relação de Substituição: 0,93849080 ação ordinária de emissão da BM&FBOVESPA
para cada ação ordinária da Holding de sua propriedade (o que equivale a 0,93849080
ação ordinária de emissão da BM&FBOVESPA para cada ação de emissão da CETIP
então detida pelos Acionistas CETIP); e

(ii)

Valor de Resgate: o valor de R$31,89315588 pelo resgate de 3 ações preferenciais de
emissão da Holding de propriedade dos Acionistas CETIP (considerando que os
Acionistas CETIP receberão 3 ações preferenciais de emissão da Holding para cada
ação de emissão da CETIP).

O Valor do Resgate será pago até 02/05/2017 e deverá ser corrigido pela taxa CDI verificada
entre hoje, dia útil anterior à Data de Consumação, e a Data de Liquidação Financeira (“Valor
de Correção CDI”), sendo que esta última data será divulgada em futuro Aviso aos Acionistas.

São Paulo, 28 de março de 2017

Daniel Sonder
Diretor Executivo Financeiro, Corporativo e
de Relações com Investidores da
BM&FBOVESPA
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de Relações com Investidores da CETIP
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