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OFÍCIO CIRCULAR

Participantes do Listado B3
Ref.:

Ampliação de Ativos no Programa de Formador de Mercado para
Ações, BDRs e ETFs

A B3 informa a inclusão de BDRs de ETF de Renda Fixa nos ativos elegíveis do
Programa de Formador de Mercado para Ações, BDRs e ETFs, divulgado no Ofício
Circular 056/2021-PRE, de 19/05/2021.
A lista com os novos ativos elegíveis ao programa e suas respectivas obrigações
estão disponíveis em https://www.b3.com.br/pt_br/, Produtos e Serviços,
Formador de mercado, Como funciona, Programas – Listados, Ações, BDRs e ETFs,
Regras de Atuação de Formador de Mercado.
Solicitamos aos participantes que possuam interesse em participar do programa
para os referidos ativos que enviem o documento de manifestação de interesse
para a caixa formadordemercadob3@b3.com.br até o dia 04/02/2022.
O envio do Termo de Credenciamento poderá ser realizado a partir de
17/01/2022 até 18/02/2022.
O início de atuação dos Formadores de Mercado para estes novos ativos será a
partir de 31/01/2022.
Este Ofício Circular produz efeitos a partir da data de sua publicação, respeitados os prazos específicos
de vigência, se houver.
O teor deste documento confere com o original assinado, disponível na B3.
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Caso o número de interessados nesse período ultrapasse o número de vagas
disponíveis, o critério de desempate será a ordem cronológica de envio do e-mail
sobre interesse em participar do programa.
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Vice-Presidência de
Produtos e Clientes, pelos telefones (11) 2565-7606/7921 ou pelo e-mail
formadordemercadob3@b3.com.br

Gilson Finkelsztain
Presidente

Viviane El Banate Basso
Vice-Presidente de Operações –
Emissores, Depositária e Balcão
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