BM&FBOVESPA S.A. –
BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
CNPJ nº 09.346.601/0001-25

Comunicado ao Mercado
Alienação de Participação Acionária

A BM&FBOVESPA (“Companhia”) comunica que, nos termos do Artigo 12 da
Instrução CVM nº 358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 449/2007, recebeu
correspondência de seu acionista FMR LLC informando que os fundos gerenciados por
suas subsidiárias prestadoras de consultoria em investimentos reduziram sua
participação na Companhia, passando a deter 67.368.939 ações ordinárias, o que
representa uma participação de 3,30% do total de ações emitidas pela Companhia. A
íntegra da correspondência encontra-se anexa a esse comunicado.

São Paulo, 21 de julho de 2009.
Carlos Kawall Leal Ferreira
Diretor de Relações com Investidores

ÍNTEGRA DA VERSÃO PORTUGUÊS DA CARTA ENCAMINHADA PELA FMR
LLC NO DIA 21/07/ 2009

Carlos Kawall Leal Ferreira
BM&F Bovespa S.A.
Praça Antonio Prado 48
São Paulo-SP
Brasil 01010-901
Att:

Carlos Kawall Leal Ferreira,
Diretor de Relações com o Investidor
São Paulo, 17 de julho de 2009,
BM&F Bovespa S.A. – Divulgação de Alteração na Participação Acionária Material
Prezado Sr. Ferreira,
1. Nós, os signatários FMR LLC, através deste instrumento o notificamos que desde nossa Divulgação
de Aquisição de um Direito de Propriedade Acionária Material datada de 20 de março de 2008 para a
Bolsa de Mercadorias & Futuros (“BM&F”) e Bovespa Holding S.A. (“Bovespa”), os fundos gerenciados
por nossas subsidiárias prestadoras de consultoria em investimentos reduziram suas posses em relação
à porcentagem das ações comuns emitidas pela entidade incorporada BM&F Bovespa S.A., no nome de
alguns dos nossos clientes. Nossas atuais posses agregadas na BM&F Bovespa S.A. são 67.368.939
ações comuns, representando uma participação acionária de 3,30% nas ações comuns emitidas pela
BM&F Bovespa S.A. As posses anteriormente divulgadas em 20 de março de 2008 nas entidades préincorporadas eram: 69.444.800 ações comuns ou 6,87% das ações comuns emitidas pela BM&F e
42.967.000 ações comuns ou 6,09% das ações comuns emitidas pela Bovespa.
2. Dessa forma, para o cumprimento do Artigo 12 da Instrução No. 358 emitida pela Comissão de
Valores Mobiliários em 3 de janeiro de 2002, conforme emendado pelas Instruções 369 de 11 de junho
de 2002 e 449 de 15 de março de 2007, ambas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários, a FMR
LLC fornece através deste instrumento as seguintes informações:
i. A sede da FMR LLC está localizada em 82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109, Estados
Unidos;
ii. O objetivo da FMR LLC’s para a participação na empresa é em relação a um investimento passivo.
Nós
não temos o objetivo de modificar o grupo de controle ou a estrutura administrativa da BM&F Bovespa
S.A.;
iii. Como indicado no item 1 acima, nós possuímos, em nome das contas separadas e fundos para os
quais a FMR LLC ou suas subsidiárias relacionadas atual como gerentes de investimentos, 67.368.939
ações comuns da BM&F Bovespa S.A.;
iv. Nenhum dos nossos fundos possui quaisquer debêntures conversíveis emitidos pela BM&F Bovespa
S.A.; e
v. FMR LLC não celebrou contratos ou compromissos governando o exercício dos direitos ao voto ou a
compra e venda de títulos emitidos pela BM&F Bovespa S.A., que não sejam os acordos normalmente
celebrados para fins de gestão de bens, conforme os quais alguns dos nossos clientes podem exercer
direitos ao voto em relação à sua carteira de investimentos.
3. Se algum esclarecimento ou comentário adicional for necessário com relação ao assunto, favor entrar
em contato com o Sr. Charles Austin no número de telefone +01 603 791-1425 ou pelo e-mail
charles.austin@fmr.com.
Atenciosamente,
_____________________________________
FMR LLC
Scott C. Goebel
Devidamente autorizado sob Procuração em vigor em
1 de junho de 2008 por e em nome de FMR LLC e suas
subsidiárias diretas e indiretas

