Aviso aos Acionistas
Pagamento do valor de
Resgate de Ações Preferenciais
BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&F BOVESPA”) comunica aos Acionistas que efetuará, no dia
13/06/2008, o pagamento do valor do resgate das ações preferenciais
atribuídas aos acionistas de Bovespa Holding S.A. (“Bovespa Holding”),
na data da incorporação de ações aprovada na Assembléia Geral
Extraordinária de 08/05/2008.
O pagamento do resgate será de R$17,15340847 por ação
preferencial, conforme deliberação aprovada na Assembléia Geral
Extraordinária acima referida. Caso o número de ações preferenciais
resulte em condomínio(s) acionário(s), o valor do reembolso será
rateado entre os condôminos.
Os ganhos auferidos por pessoas físicas e jurídicas residentes no País
em decorrência do resgate das ações preferenciais em questão
poderão se sujeitar à incidência de Imposto de Renda, de acordo com
as normas legais e regulamentares aplicáveis a cada categoria de
investidor.
Relativamente aos acionistas não-residentes, a BM&F BOVESPA
efetuará a retenção na fonte do Imposto de Renda incidente sobre o
ganho de capital, à alíquota de 15% (exceto se residentes em países
com tributação favorecida, caso em que a alíquota aplicável poderá ser
majorada para 25%). Para tanto, solicitamos que os acionistas nãoresidentes informem à BM&F BOVESPA, até 10/06/08, o custo médio
de aquisição das ações da Bovespa Holding de que eram titulares em
08/05/08 e que deram direito às ações preferenciais da BM&F
BOVESPA, o qual será considerado para efeito da retenção do Imposto
de Renda devido.
Os acionistas não residentes poderão encaminhar o custo médio de
aquisição das ações para a Companhia Brasileira de Liquidação e
Custódia (“CBLC”) por meio de seus respectivos Agentes de Custódia.
A CBLC divulgará aos Agentes de Custódia dos acionistas não

residentes o procedimento para o envio da informação do custo médio
de aquisição.
Esclarecemos, por oportuno, que o custo médio de aquisição das
ações preferenciais a ser apurado deverá tomar por base o valor
desembolsado pelo acionista na aquisição das ações de Bovespa
Holding, na proporção em que estas foram permutadas pelas ações da
BM&F BOVESPA. Essa proporção encontra-se refletida na relação de
troca da incorporação de ações de Bovespa Holding por ações de
BM&F Bovespa, na qual foram atribuídas, para cada ação de Bovespa
Holding, 1,42485643 ações ordinárias e 0,1 ação preferencial, ambas
de emissão de BM&F BOVESPA. Desse modo, o custo de aquisição
das ações preferenciais corresponde a 6,56% do valor desembolsado
na aquisição de ações de Bovespa Holding.
Caso o custo de aquisição por parte dos acionistas não residentes não
seja informado à CBLC até 10/06/08, conforme procedimento a ser
divulgado pela CBLC junto aos Agentes de Custódia, a BM&F
BOVESPA, quando aplicável, considerará o custo de aquisição como
sendo igual a R$ 19,62, que equivale à menor cotação da ação de
emissão da Bovespa Holding, verificada nos pregões da Bolsa de
Valores de São Paulo S.A.- BVSP, desde o início de sua negociação.
São Paulo, 03 de junho de 2008.
Edemir Pinto
Diretor de Relações com Investidores

