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INSTRUÇÃO BODIVA N.º 3/15  

DOS EFEITOS DOS EVENTOS  

 

 

A presente Instrução visa disciplinar o regime aplicável aos eventos societários, 

nomeadamente, as obrigações do Emitente, relativas ao resgate de juros, dividendos, 

resultantes dos activos por ele emitidos.  

 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 52.º das Regras BODIVA N.º 1/15 – Da Organização 

Geral e Funcionamento dos Mercados Regulamentados e da alínea a) e b) do n.º 2 do 

artigo 24.º dos Estatutos da BODIVA, é aprovada a seguinte Instrução: 

 

Artigo 1.º 

(Objecto e âmbito de aplicação) 

1. A presente Instrução disciplina os eventos, nomeadamente, as obrigações do 

Emitente, relativas ao resgate de juros, dividendos, resultantes dos activos por ele 

emitidos.  

2. Ficam sujeitos a observância das presentes disposições os Participantes dos Mercados 

BODIVA. 

 

Artigo 2.º 

(Princípios) 

1. A BODIVA comunica por as consequências de cada evento societário que podem ser 

de: 

a) Distribuição; ou 

b) Reorganização. 

2. Os eventos têm efeitos no Livro de Ordens Central e no preço de referência. 
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3. Os ajustamentos nos preços de referência ou nos preços históricos são realizados se os 

efeitos ocorrerem de forma equitativa sobre todos os detentores do respectivo 

instrumento financeiro. 

 

Artigo 3.º 

(Efeitos no Livro de Ordens Central) 

Os principais eventos que originam o cancelamento das ordens no Livro de Ordens Central 

são os seguintes: 

a) Diminuição do valor nominal; 

b) Aumento do valor nominal; 

c) Distribuição de rendimentos dos instrumentos financeiros, com excepção 

daqueles que são cotados líquidos desse rendimento; 

d) Amortizações parciais dum instrumento financeiro; 

e) Destaque de direitos; 

f) Cisão; 

g) Fusões e ofertas públicas de aquisição ou troca; 

h) Retirada de negociação; 

i) Mudança do código de negociação; 

j) Mudança da moeda de negociação; 

k) Mudança de Segmentos de negociação, se existir alteração na variação mínima 

do preço de cotação; 

l) Mudança na expressão do preço, designadamente, valor absoluto versus 

percentagem; 

m) Mudança do lote mínimo; e 

n) Mudança do tipo de instrumento financeiro. 
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Artigo 4.º 

(Ajustamentos nos preços de referência) 

Os principais eventos societários que originam ajustamentos nos preços de referência são 

os seguintes: 

a) Diminuição do valor nominal; 

b) Aumento do valor nominal;  

c) Distribuição de rendimentos dos instrumentos financeiros, com excepção 

daqueles que são cotados líquidos desse rendimento; 

d) Destaque de direitos; e 

e) Cisão. 

 

Artigo 5.º 

(Alterações) 

Qualquer alteração à presente Instrução, após registo na CMC, será comunicada aos 

Participantes dos Mercados BODIVA com uma antecedência mínima de 10 (dez) dias de 

negociação, antes da respectiva entrada em vigor, pelos meios que o Conselho de 

Administração da BODIVA considere adequados, que incluem, em qualquer caso, uma 

comunicação electrónica difundida através do sistema de difusão de informação.  

 

Artigo 6.º 

(Dúvidas e omissões) 

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação das presentes normas são 

resolvidas pelo Conselho de Administração da BODIVA.  

 

Artigo 7.º 

(Entrada em vigor) 

A presente Instrução entra em vigor na data da sua publicação.  
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O Presidente do Conselho de Administração,  

 

António Gomes Furtado.  

 

Em Luanda, aos 09 de Dezembro de 2015. 

 


