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COMUNICADO AO MERCADO
Mudança na Política de Tarifação de produtos e serviços do Segmento BOVESPA

A BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (Companhia)
anunciou no dia 23 de dezembro de 2009 aos seus participantes, através do Ofício
Circular 82, a conclusão dos trabalhos relativos à tarifação dos serviços prestados pela
Central Depositária, cujo propósito é eliminar os subsídios cruzados entre os diversos
serviços prestados pela Companhia.
Em função de amplo debate com os participantes do mercado, a Companhia decidiu
pela não implementação das Etapas 2 e 3 dos serviços prestados pela Central
Depositária previstas para fevereiro de 2010, conforme Comunicados divulgados nos
dias 20 de agosto de 2009 e 20 de abril de 2009.
A Etapa 1, implantada em 5 de maio de 2009, será válida até 01 de junho de 2010,
quando entrará em vigor uma nova tabela cujos percentuais sobre os valores em
custódia serão reduzidos e as cobranças serão estabelecidas por faixa de valor
depositado, de forma regressiva e cumulativa.
A nova tabela de preços pretende ter efeito neutro nas receitas da Central Depositária, já
considerando o impacto da Etapa 1.
Informamos ainda, que a BM&FBOVESPA manterá a atual isenção de cobrança
percentual sobre os valores depositados em custódia para os investidores com posições
até R$ 300.000,00 e que permanece em vigor a taxa de manutenção de conta de custódia
com movimentação ou posição (R$ 6,90 por conta).
Além disso, para as contas com ativos mantidos na Central Depositária a título de lastro
de programas de DR (Depository Receipts), emitidos por empresas brasileiras para
negociação no Exterior, a partir de 1º de janeiro de 2010 passa a vigorar nova política
de preços que prevê a cobrança de R$ 825,00 por mês, por programa.

Mais informações sobre a nova Política de Tarifação podem ser obtidas no website
www.bmfbovespa.com.br.
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