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O F Í C I O  C I R C U L A R  

Participantes do Listado B3 

Ref.: Procedimentos para o Início de Negociação do BDR da Nu Holdings Ltd. 

Em 08/12/2021, a Nu Holdings Ltd. realizará uma oferta pública inicial de ações 

nos Estados Unidos (EUA), simultaneamente a uma oferta pública de distribuição 

de BDR Nível III (NUBR33) no Brasil.  

Visando a assegurar a isonomia do acesso pelos investidores dos diferentes 

mercados (brasileiro e norte-americano) e manter as cotações das ações e dos 

BDRS (NUBR33) correlacionadas, informamos que, condicionado à conclusão das 

referidas ofertas, o início das negociações no mercado secundário será em 

09/12/2021, tanto na B3 como na New York Stock Exchange (Nyse). 

Para garantir a melhor formação de preço em ambos os mercados no primeiro 

dia de negociação (09/12/2021), haverá uma coordenação do horário da abertura 

da negociação entre as bolsas, que ocorrerá de acordo com as etapas descritas a 

seguir. 

Excepcionalmente no primeiro dia, a negociação dos BDRs (NUBR33) será 

mantida fechada para ingresso de ofertas na B3 até que seja finalizado o processo 

de formação de preços nos EUA.  
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Ressalta-se que a abertura do mercado norte-americano acontece somente às 

11h30 no horário de Brasília e, a partir desse momento, inicia-se o processo de 

formação de preço que pode se estender por algum tempo.  

Após o primeiro negócio com ações de emissão da Nu Holdings Ltd. realizado na 

Nyse, haverá uma notificação ao mercado brasileiro por meio de três canais 

distintos, informando o início do leilão de abertura de negociação dos BDRs: (i) 

na plataforma PUMA Trading System, (ii) no canal de atendimento de negociação 

Atende B3 e (iii) no Plantão de Notícias de Operações no site da B3. Vale 

mencionar que o leilão de abertura na B3 será iniciado, pelo menos, 15 minutos 

após o primeiro negócio ter sido gerado na Nyse. 

Ressalta-se que, após o primeiro dia de negociação, os BDRs de emissão da Nu 

Holdings passarão a ser negociados em horários de negociação padrão dos BDRs, 

que pode ser consultado em www.b3.com.br, Produtos e Serviços, Negociação, 

Renda Variável, BDRs, Saiba mais, Horário de negociação.  

O Plantão de Notícias de Operações da B3 pode ser acessado em www.b3.com.br, 

Market data e Índices, Serviços de dados, Market Data, Consultas, Boletim diário 

do mercado, Plantão de Notícias. 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Negociação 

Eletrônica, pelo telefone (11) 2565-5022 ou pelo e-mail negociacao@b3.com.br. 
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