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COMUNICADO AO MERCADO
Conclusão da aquisição da BLK Sistemas Financeiros

A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Companhia” ou “B3”), faz referência ao Comunicado
ao Mercado de 8 de novembro de 2018 para informar que concluiu a aquisição da
participação de 75% na BLK Sistemas Financeiros Ltda. (“BLK”), após o atendimento
de todas as condições precedentes. A BLK é uma empresa de tecnologia especializada
no desenvolvimento de telas e algoritmos de negociação para corretoras e investidores
institucionais. A transação também inclui opções de compra (pela B3) e venda (pelo
sócio fundador da BLK, que permanecerá como executivo responsável pela operação)
dos demais 25% do capital, a serem exercidas nos termos da operação, inclusive a partir
de dezembro de 2023.
Essa aquisição reforça a estratégia da B3 de expandir seu portfólio de produtos e assim
estreitar o relacionamento e oferecer soluções mais completas para seus clientes.
A Companhia informa, ainda, que (i) a aquisição não representa um investimento
relevante para fins do inciso I do artigo 256 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”); e (ii) os
termos da aquisição não se enquadram em nenhum dos critérios estabelecidos nas
alíneas "a", "b" ou "c" do inciso II do artigo 256 da Lei das S.A. Dessa forma, a operação
não dependerá de ratificação pela Assembleia Geral da Companhia e não conferirá aos
acionistas o direito de recesso, tendo em vista o disposto no §2º do artigo 256 da Lei
das S.A. e os termos da operação.

Sobre a BLK
A BLK, fundada em 2008, é uma das líderes entre empresas especializadas em
electronic & algorithmic trading no Brasil, criando e desenvolvendo softwares e
algoritmos de execução de ordens para os mercados de capitais e de derivativos
financeiros, entre eles o RoboTrader, sua principal plataforma.
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