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

FATO RELEVANTE
Novas projeções1 dos orçamentos de despesas, depreciação e amortização, e
investimentos
A BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“Companhia” ou “B3”),
fazendo referência ao Fato Relevante divulgado em 23 de março de 2017, anuncia as novas
projeções dos orçamentos de despesas ajustadas e de investimentos para 2017.
Despesas ajustadas2 para 2017: de R$1.050 milhões a R$1.100 milhões;
Depreciação e amortização para 2017: de R$790 milhões a R$840 milhões (incluindo
amortização de intangível);
Investimentos para 20173: de R$250 milhões a R$280 milhões.

A B3 também anuncia as projeções de despesas e investimentos não-recorrentes relacionados
à combinação de negócios com a Cetip S.A. – Mercados Organizados (“Cetip”) para os anos
de 2017 e 2018 e que não estão contemplados nos orçamentos apresentados acima.
Estimativas de despesas e impactos decorrentes da concretização da combinação de negócios
com a Cetip
R$ milhões

Compromissos contratuais e outros
reconhecimentos contábeis
Aceleração dos programas de
remuneração de LP da Cetip
Impairment / baixa de ativos / provisão
para multas contratuais

2016

1T17

2017

2018

Total 2016 - 2018

(realizado)

(realizado)

(orçado)

(orçado)

(orçado)

-

237,3

237,3

-

237,3

-

136,5

136,5

-

136,5

-

100,8

100,8

-

100,8

Pacotes de rescisão / retenção
aprovados na AGOE de 28/04/17*

-

4,1

~85,0

~20,0

100,0 – 110,0

Assessores, consultores e marca

70,3

63,5

~100,0

-

165,0 – 170,0

Total

70,3

304,9

~420,0

~20,0

505,0 – 515,0

* Inclui encargos sociais e trabalhistas sobre os valores aprovados na Assembleia. Adicionalmente aos valores descritos
acima, cerca de R$44 milhões serão reconhecidos entre 2019 e 2021, de acordo com o prazo de carência do programa
de concessão de ações. A parcela referente aos encargos sobre as ações que serão transferidas em períodos futuros
pode varia de maneira significativa, uma vez que será calculada com base no preço da ação na data de transferência.

1

As projeções apresentadas nesse Fato Relevante consideram a BM&FBOVESPA e a Cetip combinadas em uma base
de 12 meses e devem ser comparadas com a demonstração de resultados gerencial combinada e não auditada, a qual
inclui os resultados de Cetip desde o início de 2017.
² Despesas ajustadas pela: (i) depreciação e amortização; (ii) plano de concessão de ações – principal e encargos – e
de opções de ações; (iii) despesas com a integração; e (iv) provisões.
3
Não inclui investimentos relacionados à combinação de negócios com a Cetip.
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Estimativas de despesas e investimentos para integração e captura de sinergias decorrentes
da combinação de negócios com a Cetip
R$ milhões

Despesas com rescisões e prestadores de
serviços
Capex (projetos e integração)

2016

1T17

2017

2018

Total 2016 - 2018

(realizado)

(realizado)

(orçado)

(orçado)

(orçado)

8,5

36,3

~150,0

~25,0

175,0 – 190,0

-

0,3

~25,0

~25,0

45,0 – 55,0

São Paulo, 12 de maio de 2017

Daniel Sonder
Diretor Executivo Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores
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