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COMUNICADO AO MERCADO
Alienação parcial do investimento acionário no CME Group
A BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“Companhia”)
comunica que alienou, nesta data, 20% das ações de emissão do CME Group que
detinha (equivalente a 3,4 milhões de Class A Common Stocks, ou 1% do total de ações
emitidas pelo CME Group), restando ainda com a quantidade de 13,6 milhões de ações
(4% do total de ações emitidas pelo CME Group). A Companhia informa, ademais, que,
neste momento e sob as atuais circunstâncias, não pretende realizar qualquer
alienação adicional de ações de emissão do CME Group.
A Companhia faz referência às informações previamente divulgadas em 11 de
fevereiro de 2010, 23 de junho de 2010 e 18 de maio de 2015 e reitera a importância
que atribui ao relacionamento estratégico mantido com o CME Group, que foi iniciado
em 2007 e aprofundado em 2010.
O CME Group e a BM&FBOVESPA entendem ser importante manter tal parceria, que já
rendeu valiosos frutos no desenvolvimento de tecnologias, aquisição de know-how,
roteamento de ordens, listagem cruzada de produtos e aproximação a clientes globais
que operam em nosso mercado atualmente. Ademais, o fato de haver participação
acionária cruzada entre as duas bolsas, com representação nos respectivos conselhos
de administração, confere densidade e relevância à parceria.
A alienação de parcela das ações do CME Group objetivou rebalancear a composição
dos ativos da Companhia e não implica alteração nos aspectos fundamentais da
parceria estratégica entre as duas bolsas.
Os recursos obtidos com a venda das ações serão mantidos no caixa da Companhia. A
parcela referente ao lucro gerado na transação (preliminarmente estimado em R$450
milhões, com base no saldo contábil do investimento em 30 de junho de 2015 e no
preço de fechamento das ações do CME Group em 4 de setembro de 2015), por se
tratar de resultado não recorrente, será objeto de avaliação pelo Conselho de
Administração por ocasião da discussão da destinação do resultado do exercício.
Para mais informações, contate a nossa equipe de Relações com Investidores pelos
telefones: + 55 11 2565-4729 / 4418/ 4834 / 4207 / 7938.
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