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dO Informativo de Mercado de Capitais e Societário é um periódico preparado por
profissionais de Tauil & Chequer Advogados e possui caráter meramente educacional.
Qualquer consulta ou questão legal deve ser discutida diretamente com seus advogados.
Divulgação e Reapresentação do Calendário Anual de Eventos Corporativos para 2014
O Calendário Anual é um documento que deve conter,
no mínimo, os principais atos e eventos societários a
serem realizados conforme programação estipulada
pela administração de uma companhia aberta listada e
visa permitir que seus acionistas e qualquer terceiro
interessado tenham acesso adequado às informações
que serão divulgadas, bem como se programem para
participar dos eventos corporativos e societários ali
indicados.
Conforme estabelecido nos Regulamentos do Novo
Mercado, Nível 1 e Nível 2 de Governança Corporativa1,
a BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) até o dia 10
de dezembro de cada ano, as companhias abertas
listadas no Novo Mercado, Nível 1 ou Nível 2 de
Governança Corporativa deverão divulgar, por meio do
Sistema de Informações Periódicas e Eventuais –
Sistema IPE, na categoria específica “Calendários de
Eventos Corporativos”, o Calendário Anual referente ao
ano seguinte.
Em relação ao conteúdo do Calendário Anual, a
BM&FBOVESPA emitiu o Ofício Circular nº 035/2012DP, em 25 de junho de 2012, informando os acionistas,
inclusive os acionistas controladores, membros do
Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho
Fiscal das companhias abertas listadas no Novo
Mercado, Nível 1 e Nível 2 de Governança Corporativa,
sobre o procedimento a ser utilizado quando da
divulgação e reapresentação do Calendário Anual,
conforme determinado pelos respectivos regulamentos
de listagem, de modo a refletir o posicionamento
adotado pela BM&FBOVESPA para o cumprimento das
regras aplicáveis ao Calendário Anual (“Ofício
Circular”).
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Vide item 6.6 do Regulamento do Novo Mercado e
Regulamento Nível 2, bem como item 5.5 do Regulamento
Nível 1.

O modelo do Calendário Anual segue anexo ao presente
informativo e ao Ofício Circular e, de acordo com o
Ofício Circular.
Para mais informações a respeito de alterações,
reapresentação e necessidade de envio de Comunicado
ao Mercado quando da realização de alterações e
reapresentações do Calendário Anual, segue anexo ao
presente informativo o “Informativo de Mercado de
Capitais e Societário nº 28, Ano 03, de agosto de 2012”.
Clique aqui para ter acesso à versão em Word do
modelo de Calendário Anual.
Clique aqui para ter acesso à íntegra do Ofício Circular.
Clique aqui para ter acesso ao Informativo de Mercado
de Capitais e Societário nº 28, Ano 03, de agosto de
2012.
Para mais informações e para obter os nossos Informativos
de Mercado de Capitais e Societário anteriores, por favor
entre em contato com um de nossos profissionais abaixo.
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