BM&F BOVESPA S.A. ‐ Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
CNPJ nº 09.346.601/0001‐25
NIRE 35.300.351.452
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos senhores Acionistas de BM&F BOVESPA S.A. ‐ Bolsa de Valores, Mercadorias
e Futuros (“Companhia”) que no dia 19 de agosto de 2008, o Conselho de Administração
deliberou o aumento de capital da Companhia com a emissão de 3.216.300 ações ordinárias
decorrentes de exercício de opções de compra de ações dos beneficiários do Plano de Opção
de Compra de Ações da Bolsa de Mercadorias & Futuros – BM&F S.A.
Em decorrência do aumento da quantidade de ações acima mencionado, os valores por ação
dos juros sobre o capital próprio e dos dividendos aprovados na Reunião do Conselho de
Administração realizada em 14.08.2008 foram ajustados de R$ 0,14319 (valor líquido R$
0,1322235) para R$ 0,1429646 (valor líquido R$ 0,1320153), já deduzido 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, sendo
que:
a) O valor por ação dos juros sobre capital próprio foi ajustado de R$ 0,07311 (valor líquido R$
0,0621435) para R$ 0,072995 (valor líquido R$ 0,0620457), 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;
b) O valor por ação dos dividendos anteriormente anunciado foi ajustado de R$ 0,07008 para
R$ 0,0699696 por ação.
O pagamento será realizado no dia 02 de setembro de 2008 e tomará como base de cálculo a
posição acionária do dia 25.08.2008.
A partir do dia 26.08.2008, as negociações com as ações de emissão da Companhia serão
realizadas ex‐juros sobre capital próprio e ex‐dividendos.

São Paulo, 21 de agosto de 2008.
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