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12 de setembro de 2019 

036/2019-VOP 

O F Í C I O  C I R C U L A R  

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento BM&FBOVESPA 

Ref.: Tratamento das Carteiras dos Índices em virtude do 2º Período de 

Conversão Voluntária de Ações Preferenciais e Ordinárias do Banco 

Inter S.A. em Units. 

Informamos o tratamento a ser dado nas carteiras dos índices em virtude do 2º 

período de conversão voluntária de ações preferenciais (BIDI4) e ordinárias 

(BIDI3) por units (BIDI11) do Banco Inter S.A. conforme Fato Relevante 

divulgado pela Companhia em 23/08/2019. 

As carteiras teóricas de Índice Brasil Amplo (IBrA), Índice de Ações com 

Governança Corporativa Diferenciada (IGC), Índice de Governança Corporativa 

Trade (IGCT), Índice BM&FBOVESPA Financeiro (IFNC), Índice MidLarge Cap 

(MLCX) e Índice de Ações de Tag Along Diferenciado (ITAG) serão ajustadas 

para a abertura da sessão de negociação do dia 16/09/2019 da seguinte forma: 

• nas carteiras dos índices acima, a quantidade teórica das ações preferenciais 

do Banco Inter S.A. (BIDI4) serão diminuídas em 50%; e 

• a unit (BIDI11) que pertence às carteiras dos índices acima e à carteira do 

Índice IBX Brasil (IBrX100) terá sua quantidade teórica acrescida no valor de 

1/3 sobre a quantidade teórica diminuída das ações preferenciais.  

Ressaltamos que, para abertura de 16/09/2019, não serão efetuados os ajustes 

no redutor dos índices mencionados acima. Caso seja necessário, serão feitos 

ajustes em outros eventos. 
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Após o período de conversão, a Companhia divulgará a nova composição de 

ações e units. Novos ajustes nas carteiras dos índices acima poderão ser 

efetuados pela B3. 

Salientamos que esses procedimentos são divulgados, diariamente, por meio da 

Agência de Notícias nas telas de negociação e no site www.b3.com.br, em 

Market data e Índices, Índices, Índices Amplos, Índice Bovespa (Ibovespa), 

Agência de notícias, bem como por intermédio da seção de Comunicados do 

Boletim Diário de Informações (BDI). 

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. 

Cícero Augusto Vieira Neto 

Vice-Presidente de Operações,  

Clearing e Depositária 

Rodrigo Nardoni 

Vice-Presidente de Tecnologia  

e Segurança da Informação 
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