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CNPJ nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos senhores Acionistas da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias
e Futuros (“Companhia”) que, devido ao exercício de opções de compra de ações dos
beneficiários dos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia, bem como à aquisição,
pela Companhia, de ações de sua própria emissão, nos termos do Programa de Recompra de
Ações aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 26 de junho de 2012, os
valores por ação dos dividendos e dos juros sobre capital próprio aprovados na Reunião do
Conselho de Administração em 6 de novembro de 2012 foram ajustados de R$0,11453763
(valor líquido de R$0,10754671) para R$0,11452040 (valor líquido de R$0,10753053), sendo
que o valor líquido já deduz o Imposto de Renda na Fonte de 15% sobre o valor dos juros sobre
capital próprio, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam
dispensados da referida tributação. Os valores por ação dos dividendos e dos juros sobre
capital próprio foram ajustados conforme segue:
a) O valor por ação dos dividendos foi alterado de R$0,06793152 para R$0,06792130; e
b) O valor por ação dos juros sobre capital próprio foi ajustado de R$0,04660611 (valor
líquido R$0,03961519) para R$0,04659910 (valor líquido R$0,03960923), já deduzido o
Imposto de Renda na fonte de 15%, exceto para os acionistas que tiverem tributação
diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação, os quais serão
imputados aos dividendos obrigatórios, conforme legislação aplicável; e

O pagamento acima será realizado em 17 de dezembro de 2012 e tomará como base a posição
acionária de 21 de novembro de 2012. As ações da Companhia passam a ser negociadas na
condição “ex” dividendos e “ex” juros sobre capital próprio a partir de 22 de novembro de
2012.

São Paulo, 21 de novembro de 2012.

Eduardo Refinetti Guardia
Diretor Executivo Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores

