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C O M U N I C A D O  E X T E R N O  

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento BM&FBOVESPA 

Ref.: Prorrogação da Validade das Taxas de Análise da Política de Preços 
para Emissores e Ofertas Públicas 

Os eventos recentes transformaram o cenário global e elevaram os níveis de 
incerteza e volatilidade do mercado, impactando a estratégia de dezenas de 
companhias que buscam o mercado de capitais e a B3 para se financiarem. A B3 
espera que, em breve, o mercado se estabilize e as operações possam ser 
retomadas.  
 
Como forma de apoiar emissores e ofertantes de valores mobiliários nesse 
momento, a B3 prorrogará o prazo de validade das Taxas de Análise descritas no 
Ofício Circular 078/2019-PRE, de 05/11/2019, tendo em vista eventuais decisões 
de postergação das operações em curso. As seguintes taxas terão seu prazo de 
validade prorrogado: (i) Taxa de Análise para Listagem de Emissores; (ii) Taxa de 
Análise de Ofertas Públicas de Distribuição de Ativos de Renda Variável; e (iii) Taxa 
de Análise de Ofertas Públicas de Distribuição de Cotas de Fundos de Investimento 
Imobiliário, de Fundos de Investimento em Ações e de Fundos de Índice – ETF (em 
conjunto, Taxas de Análise). 
 
Os emissores e/ou ofertantes de valores mobiliários que efetuarem o pagamento 
das referidas Taxas de Análise até 31/03/2020 e, por conta das condições de 
mercado, desistam de concluir o processo de listagem ou de distribuição estarão 
isentos da cobrança de novas Taxas de Análise caso protocolem novos pedidos de 
análise até 31/03/2021. 
 
Essa prorrogação se refere, exclusivamente, às Taxas de Análise previstas no 
Ofício Circular 078/2019-PRE, de 05/11/2019, e se aplicam aos pedidos de oferta 
inicial (IPO) ou subsequente (Follow-on). As taxas e as regras previstas em outros 
ofícios e normativos da B3 permanecem inalteradas. 
 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Gerência de 
Desenvolvimento de Empresas e Estruturadores de Ofertas, pelo telefone (11) 
2565-5897/7361 ou pelo site www.b3.com.br, via Canais de Atendimento. 
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