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FATO RELEVANTE
Alienação do investimento acionário no CME Group

A BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“Companhia”)
comunica que alienou, na data de hoje, a totalidade das ações de emissão do CME
Group Inc. que detinha (equivalente a 13,6 milhões de Class A Common Stocks, ou 4%
do total de ações emitidas pelo CME Group).
A alienação das ações do CME Group teve como objetivo obter recursos para fazer
frente às necessidades da Companhia no contexto da proposta combinação de
negócios com a CETIP S.A. – Mercados Organizados.
O relacionamento próximo e a parceria entre o CME Group e a BM&FBOVESPA têm
suas origens na década de 80, quando a então recém-fundada BM&F foi buscar na
CME a inspiração e know-how para construir o seu modelo de negócios. Tal parceria se
aprofundou gradualmente ao longo dos anos, e resultou nos acordos operacionais
firmados em 2007 e 2010, que estabeleceram a participação acionária cruzada e a
presença recíproca nos Conselhos de Administração, além de identificar as áreas de
cooperação mútua.
Considerando o êxito obtido nessa parceria ao longo de todo esse período, o CME
Group e a BM&FBOVESPA continuarão trabalhando em conjunto no desenvolvimento
e listagem cruzada de produtos nas respectivas bolsas, assim como manterão a
cooperação tecnológica.
Neste sentido, o CME Group informou à Companhia que, neste momento, não
pretende reduzir sua participação acionária na Companhia, que é atualmente de 4%
das ações em circulação. O Sr. Charles Carey seguirá como membro do Conselho de
Administração da Companhia. A Companhia anuncia ainda que o Sr. Edemir Pinto,
Diretor Presidente da BM&FBOVESPA e membro do Conselho de Administração da
CME Group desde 2011, enviou, na data de ontem, carta de renúncia à sua posição
naquele Conselho.
São Paulo, 7 de abril de 2016
Daniel Sonder
Diretor Executivo Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores
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