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INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION 

21 de junho de 2022 

056/2022-VCP 

COMUNICADO EXTERNO 

Participantes do Balcão B3  

Ref.: Plataforma NoMe – reversão de implantação – ajuste de proventos – 

alteração na precisão de opções flexíveis de ações e BDR com CCP 

 

Informamos sobre a reversão da implementação ocorrida na versão de junho 

(06/06/2022) referente à “Alteração na precisão de casas decimais de Opções 

Flexíveis de Ações e BDR com CCP após ajuste de proventos”. Com isso, a precisão 

do limitador e barreiras de KI e KO ajustados por ocorrência de proventos 

tratados pela B3 voltará a ser de 2 casas decimais (com arredondamento na 

segunda casa decimal). Essa alteração passará a vigorar a partir da data de 

publicação deste Comunicado. 

Em complemento à reversão mencionada, será feita a adequação do estoque dos 

contratos sensibilizados pelos proventos ocorridos com data-com entre a data 

de implantação dessa mudança (06/06/2022) e o dia útil imediatamente anterior 

à divulgação deste Comunicado. O ajuste consistirá em fazer o arredondamento 

na segunda casa decimal sobre o valor vigente do limitador e barreiras KI e KO. 

Essa ação será executada na data de publicação deste Comunicado, após o 

encerramento da grade de registro. 
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Ressaltamos que as fórmulas contidas no Caderno de Fórmulas e as regras de 

negócio de acionamento de barreiras KI e KO se mantiveram as mesmas após a 

implantação citada – e permanecem inalteradas. 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Depositária e 

Operações de Balcão, Central de Atendimento de Derivativos e COE pelo telefone 

(11) 2565-5044 ou e-mail op.derivativos@b3.com.br; e/ou Gerência de 

Derivativos Balcão e COE pelos telefones (11) 2565-5966/5950/5956 ou e-mail 

derivativos@b3.com.br. 

Gilson Finkelsztain 

Presidente 

José Ribeiro de Andrade 

Vice-Presidente de Produtos e Clientes  
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