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27 de fevereiro de 2020 

020/2020-PRE 

O F Í C I O  C I R C U L A R  

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento BM&FBOVESPA 

Ref.: Cia Brasileira de Distribuição Pão de Açúcar-CBD (PCAR4) nas 

Carteiras dos Índices da B3 

A B3 comunica que, em razão da conversão da totalidade de ações preferenciais 

(PCAR4) em ações ordinárias (PCAR3) na proporção de uma ação preferencial 

para cada uma ação ordinária, serão adotados procedimentos de ajuste para as 

seguintes carteiras teóricas: 

• Índice Bovespa (IBOV); 

• Índice Brasil 50 (IBrX 50); 

• Índice Valor BM&FBOVESPA (IVBX 2); 

• Índice Midlarge Cap (MLCX); 

• Índice Brasil Amplo BM&FBOVESPA (IBrA); 

• Índice de Governança Corporativa Trade (IGCT); 

• Índice IBX Brasil (IBrX 100); 

• Índice de Consumo (ICON); 

• Índice Carbono Eficiente (ICO2); e 

• Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC). 

No final da negociação do dia 28/02/2020, as ações preferenciais de (PCAR4) 

serão excluídas das carteiras dos índices acima, bem como serão incluídas as 

ações ordinárias (PCAR3) ao preço do último negócio realizado, com a mesma 

quantidade teórica de (PCAR4), exceto para o Índice de Governança Corporativa 

Diferenciada (IGCX), cuja quantidade será multiplicada pelo fator de governança 

igual a 2. 

Em virtude do início de negociação em 02/03/2020 de Pão de Açúcar-CBD 

(PCAR3), no Segmento Novo Mercado e com Tag Along de 100%, as ações 

ordinárias também serão incluídas no Índice de Ações com Governança 
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Corporativa Diferenciada – Novo Mercado (IGNM) e no Índice de Ações com Tag 

Along Diferenciado (ITAG). 

Em função dos procedimentos acima, somente os redutores dos índices ITAG, 

IGNM e IGCX serão ajustados.  

Ressaltamos que, de acordo com o Manual de Definições e Procedimentos dos 

Índices, os redutores das carteiras dos índices acima poderão ser ajustados em 

função de eventos corporativos nas demais ações que as compõem. 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Superintendência de 

Cadastro de Instrumentos, Leilões Especiais e Índices, pelo e-mail 

instrumentoseindices@b3.com.br ou pelo telefone (11) 2565-5027. 
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