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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 12 de agosto de 2010 (“RCA”), os valores por ação
dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio aprovados na RCA foram ajustados de
R$0,1212778404 (valor líquido R$0,1179173091) para R$0,1213795268 (valor líquido
R$0,1180161778), 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$0,0988742984 para
R$0,0989572004; e
b) O valor por ação dos juros sobre capital próprio foi ajustado de R$0,0224035419 (valor
líquido R$0,0190430106) para R$0,0224223263 (valor líquido R$0,0190589774), 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.
Os pagamentos dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio serão realizados em 10 de
setembro de 2010 e tomarão como base a posição acionária de 23 de agosto de 2010. As
ações da Companhia passarão a ser negociadas na condição “ex” dividendos e “ex” juros sobre
capital próprio a partir de 24 de agosto de 2010.

São Paulo, 23 de agosto de 2010.
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