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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 no âmbito do Plano de Recompra de Ações deliberado na Reunião
do Conselho de Administração realizada em 16 de dezembro de 2010, os valores por ação dos
juros sobre o capital próprio e dividendos aprovados na Reunião do Conselho de
Administração de 12 de maio de 2011 foram ajustados para R$0,08518162 (valor líquido
R$0,07751244), 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 juros sobre capital próprio foi ajustado de R$0,05096718 (valor
líquido R$0,04332210) para R$0,05112789 (valor líquido R$0,04345871), 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
b) O valor por ação dos dividendos foi alterado de R$0,03394669 para R$0,03405373.

Os pagamentos dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio serão realizados em 5 de
julho de 2011 e tomarão como base a posição acionária de 21 de junho de 2011. As ações da
Companhia passarão a ser negociadas na condição “ex” dividendos e “ex” juros sobre capital
próprio a partir de 22 de junho de 2011.

São Paulo, 16 de junho de 2011.
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