TEXTO INTEGRAL
I
L DA INST
TRUÇÃO CVM No 476,
4
DE 166 DE JANE
EIRO DE 2009, COM
M AS
o
ALTERAÇ
ÇÕES INT
TRODUZID
DAS PELA
AS INSTRU
UÇÕES CV
VM N 4822/10, 488/10
0, 500/11, 551/14
5
E 554/14.
INSTRUÇÃO CVM Nº
N 476, DE
E 16 DE JANEIRO DE
E 2009
Diispõe sobrre as ofeertas públicas de valores
v
mo
obiliários distribuídas
d
com esforrços restritoos e a
neegociação deesses valorees mobiliáriios nos merrcados
reg
gulamentaddos.
RESIDENT
TE DA COMISSÃO DE
D VALOR
RES MOBIILIÁRIOS
S - CVM torrna público que o
A PR
colegiado, em reuniãoo realizada em 10 de dezembro
d
de
d 2008, com
m fundamento no disp
posto nos arrts. 4º,
incisos II e VI, 8º, innciso I, 19, §5º, e 21, §6º, da Leii nº 6.385, de 7 de deezembro de 1976, aproovou a
seguinte Innstrução:
Aplicaçção
Art. 1º Serão reegidas pela presente
p
Insstrução, as ofertas
o
públlicas de valores mobiliiários distribbuídas
com esforçços restritoss.
E Instruçção se aplicaa exclusivam
mente às offertas públiccas de:
§1º Esta
I – notas comercciais;
c
de crédito
c
banccário que nãão sejam de responsabilidade de innstituição fin
nanceira;
II – cédulas
III – debêntures não-converrsíveis ou não-permutá
n
áveis por ações;
IV – cotas de fuundos de invvestimento fechados;
f
e
V – certificados
c
s de recebíveeis imobiliáários ou do agronegócio
a
o.
IV - cotas de funndos de invvestimento fechados;
f
V - certificados
c
de recebíveeis imobiliários ou do agronegócio
a
o; e
• Inccisos IV e V com redaçção dada peela Instruçã
ão CVM nº 488,
4
de 16 dde dezembrro de 2010.
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VI - letras finannceiras.
uído pela In
nstrução CVM nº 488,, de 16 de dezembro
d
dee 2010.
• Incciso VI inclu
V - certificados
c
de recebíveeis imobiliários ou do agronegócio
a
o;
VI - letras finannceiras, desdde que não relacionadas
r
s a operaçõees ativas vinnculadas;
VII - certificadoos de direitoos creditórioos do agroneegócio;
• Inccisos V a VIII com redaação dada pela
p Instruçção CVM nºº 500, de 155 de julho de
d 2011.
VIII - cédulas de produtoo rural - finnanceiras que
q não sejam de respponsabilidad
de de instituição
finannceira; e
VIII – cédulas de produtoo rural - finnanceiras que
q não sejjam de respponsabilidade de instituição
financeira;
IX - warrants agropecuário
a
os.
a
ios;
IX – warrants agropecuári
X com redaçção dada peela Instruçã
ão CVM nº 500, de 15 de julho dee 2011.
• Inccisos V a IX
• Inccisos VIII e IX com reddação dadaa pela Instru
ução CVM nº 551, de 225 de setem
mbro de 2014.
c
s de operaçõões estruturaadas;
X – certificados
desde que emitidos
XI – os seguintees valores mobiliários,
m
e
por emissor reegistrado naa categoria A:
A
a) ações;
a
b) debêntures
d
conversíveiis por açõess; e
c) bônus de subscrição, mesmo quue atribuído
os como vantagem
v
addicional ao
os subscritoores de
debêntures;
XII – debênturees permutávveis por açõões, desde que
q tais açõees sejam em
mitidas por emissor
e
registrado
na categorria A;
XIIII – certificaddos de depóósito de valoores mobiliáários menciionados nestte parágrafo
o; e
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XIV – certificados de deppósito de vaalores mobiiliários no âmbito
â
de P
Programa BDR
B
Patroccinado
Nível III.
M nº 551, de 25 de setem
mbro de 201
14.
• Inccisos X a XIIV incluídoss pela Instrrução CVM
§2º Esta
E Instruçção não se aplica
a
às ofeertas privadas de valorees mobiliáriios.
Art. 2º
As ofertas púúblicas distribuídas com
c
esforçços restritoos deverão
o ser destiinadas
exclusivam
mente a inveestidores quualificados e intermediiadas por inntegrantes ddo sistema de
d distribuiçção de
valores moobiliários.
As ofertas púúblicas distribuídas com
Art. 2º
c
esforçços restritoos deverão
o ser destiinadas
exclusivam
mente a innvestidores profissionaais, conforrme definiddo em reggulamentaçãão específi
fica, e
intermediaadas por inteegrantes do sistema de distribuição
o de valoress mobiliárioos.
•

Caput com
c
redaçãoo dada pelaa Instrução CVM nº 5554, de 17 dee dezembro de 2014.

Parággrafo únicoo. Não seerá permitidda a busca de investiidores atravvés de lojaas, escritóriios ou
estabelecim
mentos aberrtos ao público, ou com
m a utilizaçção de servviços públicos de comu
unicação, coomo a
imprensa, o rádio, a teelevisão e páginas aberrtas ao públiico na rede mundial de computado
ores.
orços restrittos:
Art. 3º Nas oferrtas públicaas distribuíddas com esfo
I – seerá permitidda a procuraa de, no máxximo, 50 (cinqüenta) innvestidores qualificado
os; e
I – seerá permitidda a procuraa de, no máxximo, 75 (seetenta e cinco) investiddores qualifficados; e
• Incciso I com redação
r
dadda pela Insstrução CVM
M nº 551, de
d 25 de seteembro de 20
014.
I – será permitida a proccura de, noo máximo, 75 (setentta e cinco)) investidorres profissiionais,
conforme definido
d
em
m regulamenntação especcífica; e
• Incciso I com redação
r
dadda pela Insstrução CVM
M nº 554, de
d 17 de dezzembro de 2014.
2
II – os valores mobiliárioos ofertadoss deverão ser
s subscritos ou adquuiridos por,, no máxim
mo, 20
(vinte) investidores quualificados.
II – os valores mobiliárioos ofertadoss deverão ser
s subscritos ou adquuiridos por,, no máxim
mo, 50
(cinquenta) investidorres qualificaados.
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• Incciso II com redação daada pela Instrução CV
VM nº 551, de
d 25 de settembro de 2014.
2
II – os valores mobiliárioos ofertadoss deverão ser
s subscritos ou adquuiridos por,, no máxim
mo, 50
(cinquenta) investidorres profissioonais.
• Incciso II com redação daada pela Insstrução CVM
VM nº 554, de
d 17 de dezzembro de 2014.
2
Parággrafo únicoo. Fundos de investiimento cujaas decisões de investiimento sejaam tomadass pelo
mesmo geestor serão consideradoos como um
m único in
nvestidor paara os fins dos limites previstos neste
artigo.
§ 1º Fundos de
d investimeento e carteeiras admin
nistradas dee valores m
mobiliários cujas
c
decisõões de
g
serão
o consideraddos como uum único in
nvestidor paara os
investimennto sejam toomadas pelo mesmo gestor
fins dos lim
mites previsstos neste arrtigo.
§ 2º Os investidores que exercerem direito de prioridade ou preferênncia não seerão consideerados
para os fins dos limitees previstos neste artigoo.
• §§11º e 2º com redação daada pela Insstrução CV
VM nº 551, de
d 25 de settembro de 2014.
2
Art. 4º Para oss fins desta Instrução, consideram
m-se investiidores qualiificados, os referidos no
n art.
109 da Insttrução CVM
M nº 409, dee 18 de agossto de 2004
4, observadoo que:
I – todos
t
os funndos de invvestimento serão consiiderados innvestidores qqualificados, mesmo que
q se
destinem a investidorees não-qualiificados; e
II – as
a pessoas naturais
n
e juurídicas mencionadas no
n inciso IV
V do art. 109 da Instruçção CVM nº
n 409,
de 2004, deverão subsscrever ou adquirir,
a
no âmbito da oferta, valoores mobiliáários no mon
ntante mínim
mo de
R$1.000.0000,00 (um milhão
m
de reeais).
ART
TIGO 4º - REVOGADO
R
O
•

Art. 4º revogado
r
peela Instruçãão CVM nº 554, de 17 de dezembrro de 2014.
Proced
dimento de Distribuição

Art. 5º Excetoo nos casos expressam
mente prev
vistos nesta Instrução, não se ap
plicam às ofertas
o
públicas diistribuídas com
c
esforçoos restritos:
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I – a Instrução CVM
C
nº 4000, de 29 de dezembro
d
de
d 2003; e
C
relativvas ao proccedimento de
d distribuiição de vallores mobilliários
II – demais noormas da CVM
específicoss.
Art. 5º-A Apliccam-se às ofertas
o
públlicas distribuídas com esforços restritos as reegras refereentes à
distribuição parcial previstas na norma quee dispõe sob
bre as oferrtas públicas de distrib
buição de valores
v
mobiliárioss nos mercaados primárrio ou secunndário.
uído pela In
nstrução CVM
C
nº 551,, de 25 de seetembro de 2014.
• Arrt. 5º-A inclu
Art. 6º As oferrtas públicaas distribuíddas com esfforços restriitos estão auutomaticam
mente dispennsadas
do registroo de distribuuição de quee trata o cap
put do art. 19
1 da Lei nºº 6.385, de 11976.
Art. 7º Nas ofeertas públicaas distribuíddas com esfforços restrritos, os subbscritores ou
u adquirentees dos
d que:
valores moobiliários deeverão forneecer, por esccrito, declarração atestaando que esttão cientes de
I – a oferta não foi
f registradda na CVM
M; e
II – os valores mobiliárioos ofertadoss estão sujeeitos às resstrições de negociação
o previstas nesta
Instrução.
o previstas nesta
II – os valores mobiliárioos ofertadoss estão sujeeitos às resstrições de negociação
os do art. 155.
Instrução, observadas as hipótesees previstas no parágraffo único do art. 13 e noos parágrafo
• Incciso II com redação daada pela Instrução CV
VM nº 551, de
d 25 de settembro de 2014.
2
Art. 7º-A O início da oferrta pública distribuída com esforçços restritoss deverá ser informadoo pelo
intermediáário líder à CVM, no prazo
p
de 5 (cinco) diaas úteis, conntado da prrimeira proccura a poteenciais
investidorees.
§1º A comunicaação de quee trata o capput deverá ser encaminhhada por inttermédio daa página da CVM
na rede muundial de coomputadoress e conter as informaçõ
ões indicadaas no Anexoo 7-A desta Instrução.
§2º O ofertante e o intermeediário líderr da oferta deverão
d
mannter lista coontendo:
I – o nome das pessoas
p
proccuradas;

6

INSTRUÇÃO
O CVM Nº 4766, DE 16 DE JA
ANEIRO DE 2009
2

II – o número do
d Cadastroo de Pessoaas Físicas (CPF)
(
ou Cadastro
C
Naacional de Pessoas
P
Jurrídicas
(CNPJ);
III - a data em que
q foram prrocuradas; e
IV - a sua decisãão em relação à oferta.
• Arrt. 7º-A inclluído pela Instrução
I
C
CVM
nº 551
1, de 25 de setembro
s
dee 2014.
buída com esforços
e
resstritos deveerá ser inforrmado
Art. 8º O encerrramento dee oferta púbblica distrib
mediário lídeer à CVM, no
n prazo dee 5 (cinco) dias,
d
contaddo de seu enncerramento
o.
pelo interm
§1º A comuniccação de quue trata o caput
c
deveerá ser encaaminhada ppor interméd
dio da págiina da
CVM na reede mundial de computtadores e coonter as info
ormações inndicadas no Anexo I deesta Instruçãão.
q trata o caput deveerá ser encaaminhada ppor interméd
dio da págiina da
§ 1º A comuniicação de que
CVM na reede mundial de computtadores e coonter as info
ormações inndicadas no Anexo 8 deesta Instruçãão.
• § 1º com redaação dada pela
p Instruçção CVM nºº 551, de 255 de setembrro de 2014.
§2º Caso a ofeerta pública distribuídaa com esforços restritoos não seja encerrada dentro
d
de 6 (seis)
meses de seu
s início, o intermeddiário líder deverá reallizar a comuunicação dee que trata o caput coom os
dados entãão disponíveeis, complem
mentando-oos semestrallmente até o encerrameento.
Art. 9º O ofeertante nãoo poderá reealizar outrra oferta pública
p
da mesma esp
pécie de valores
v
mobiliárioss do mesmoo emissor dentro
d
do prazo de 4 (q
quatro) mesees contados da data do encerramennto da
oferta, a menos
m
que a nova ofertaa seja submeetida a regisstro na CVM
M.
ut não será aplicável a ofertas de certificaddos de
Parággrafo únicoo. A restriição previstta no capu
recebíveis imobiliárioos ou certtificados de recebíveis do agroonegócio dde uma meesma comppanhia
securitizaddora lastreaados em créditos seggregados em
m diferenttes patrimôônios por meio
m
de regime
r
fiduciário.
n caput nãão será apliccável:
Parággrafo único. A restriçãão prevista no
I – a ofertas de certificadoss de recebívveis imobiliiários ou certificados dde recebíveis do agroneegócio
de uma mesma comppanhia secuuritizadora lastreados
l
em
e créditos segregadoss em difereentes patrim
mônios
por meio de
d regime fidduciário;
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II – a ofertas de certificaados de opperações esstruturadas de uma m
mesma instittuição financeira
referenciaddos em ativoos ou índicees de referênncia distinto
os; e
III – a ofertas de
d cotas de fundos de investimen
nto fechados, quando ddestinadas exclusivam
e
ente a
cotistas do fundo, com
m o cancelam
mento, se hoouver, do saaldo de cotaas não coloccado.
• Parrágrafo úniico com reddação dada pela
p Instru
ução CVM nº
n 551, de 225 de setemb
bro de 20144.
o
públicca de distriibuição prim
mária de ações, bônus de subscrrição, debêntures
Art. 9º-A A oferta
ficados de depósito
d
desses valorees mobiliários distribuíída com esfforços
conversíveeis em açõees ou certifi
restritos poode ser reaalizada com
m exclusão do
d direito de
d preferênncia ou com
m prazo parra o exercíccio do
direito de preferência
p
menor que 5 (cinco) dias,
d
na form
ma prevista no
n art. 172,, inciso I, daa Lei nº 6.404, de
15 de dezeembro de 19976:
I – desde
d
que seeja concedidda prioridadde aos acion
nistas na suubscrição dee 100% (cem por centoo) dos
valores moobiliários; ou
II – se a realizaação da oferrta sem a cooncessão dee direito dee prioridade for aprovaada por acioonistas
que represeentem 100%
% (cem por cento) do capital sociaal do emissoor.
§ 1º Na hipótesse do incisoo I do capu
ut, o cronog
grama previisto das etaapas da oferrta e da form
ma de
exercício do
d direito dee prioridadee deve ser obbjeto de fato relevante..
u prazo de, no mínim
mo, 5 (cincoo) dias úteiss contados após
a
a divullgação
§ 2º A oferta deeve prever um
q trata o § 1º para que
q os acion
nistas possaam exercer seu direito de prioridaade na
do fato rellevante de que
subscrição dos valoress mobiliárioos.
§ 3º Caso o esttatuto sociaal da compaanhia prevejja prazo parra o exercíccio do direiito de preferência
menor quee 5 (cinco) dias,
d
o prazzo para o exxercício do direito de prioridade
p
ddeve ser, no
o mínimo, aquele
a
necessário para que os
o prazos soomados paraa o exercíciio de ambos os direitoos seja iguall a 5 (cincoo) dias
úteis contaados após a divulgação do fato releevante de qu
ue trata o § 1º.
§ 4º A prioridaade dos aciionistas na subscrição do aumentto de capitaal de que trrata o incisoo I do
do-se as segguintes
caput devee ser conceedida na prooporção do número de ações que possuírem,, observand
normas se o capital doo emissor foor dividido em
e ações dee diversas espécies
e
ou classes e o aumento for feito
por emissãão de mais de
d uma espéécie ou classse:
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I - no
n caso de aumento,
a
naa mesma prroporção, do
d número de
d ações dee todas as espécies
e
e classes
c
existentes, cada acionista pode exercer o direito de prioridadee sobre açõões idênticaas às de quue for
possuidor;
II - se as açõess emitidas forem de espécies
e
e classes exisstentes, maas importareem alteraçãão das
respectivass proporçõees no capital social, a prioridade
p
deve
d
ser exeercida sobree ações de espécies
e
e classes
c
idênticas às
à de que foorem possuiidores os accionistas, so
omente se estendendo
e
às demais se aquelas forem
insuficientes para lhess assegurar,, no capitall aumentado
o, a mesma proporção que tinham
m no capitall antes
do aumentoo; e
III - se houver emissão dee ações de espécie
e
ou classe diveersa das existentes, cad
da acionistaa pode
exercer a prioridade,
p
na proporção do númeero de açõees que possuir, sobre aações de tod
das as espéécies e
classes do aumento.
• Arrt. 9º-A inclluído pela Instrução
I
C
CVM
nº 551
1, de 25 de setembro
s
dee 2014.
Obrigaações dos Participant
P
es
Art. 10. O oferrtante deverrá oferecer informaçõees verdadeiiras, consisttentes, correetas e suficcientes
para os invvestidores.
Parággrafo únicoo. Os adminnistradores do ofertantte também são responssáveis pelo cumprimennto da
obrigação prevista
p
no caput.
§ 1º Os adminnistradores do ofertantte também são responssáveis pelo cumprimen
nto da obriigação
prevista noo caput.
• Priimitivo parrágrafo ún
nico renum
merado para
a § 1º pella Instruçãão CVM nºº 551, de 25
2 de
setembro de
d 2014.
§ 2º Informaçõões forneciddas aos invvestidores procurados,
p
por emissoor com o reegistro na CVM,
C
devem ser divulgadass de forma abrangente,
a
, equitativa e simultâneea para toddo o mercad
do, nos term
mos da
regulamenttação especcífica.
• § 2º incluído pela
p Instruçção CVM nº 551, de 25
5 de setembbro de 2014..
Art. 11. São devveres do inttermediário líder da ofeerta:
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I – tomar todas as cautelas e agir com
m elevadoss padrões dee diligênciaa, responden
ndo pela faalta de
diligência ou omissãoo, para asseegurar que as informaações prestaadas pelo oofertante seejam verdaddeiras,
vestidores um
ma tomadaa de decisão
o fundamentada a
consistentees, corretas e suficientees, permitinndo aos inv
respeito daa oferta;
II – divulgar
d
eveentuais confflitos de interesse aos investidores
i
s;
o investidoores têm con
nhecimentoo e experiênncia em finanças e neggócios
III – certificar-sse de que os
suficientess para avaliaar a qualidadde e os riscoos dos valorres mobiliárrios ofertaddos;
IV – certificar-sse de que o investimentto é adequaado ao nívell de sofisticcação e ao perfil
p
de riscco dos
investidorees;
V – obter do suubscritor ouu adquirentte do valor mobiliário a declaraçção previstaa no art. 7º desta
Instrução;
VI – suspendeer a distribbuição e coomunicar a CVM, im
mediatamennte, caso constate quaalquer
irregularidade;
VII – efetuar a comunicaçã
c
ão prevista no
n art. 8º; e
dos os docuumentos relativos ao processo de oferta
VIII – guardar, pelo prazo de 5 (cincoo) anos, tod
pública, inclusive os documentos
d
s que comprrovem sua diligência
d
noos termos ddo inciso I.
VIII - REVOGA
ADO
• Incciso VIII revvogado pelaa Instruçãoo CVM nº 551,
5 de 25 de
d setembro de 2014.
IX – efetuar a coomunicaçãoo prevista noo art. 7º-A.
• Incciso IX inclu
uído pela In
nstrução CVM nº 551,, de 25 de seetembro de 2014.
Parággrafo único. Os adminnistradores do
d intermed
diário líder da
d oferta tam
mbém são responsávei
r
is pelo
cumprimennto da obriggação previssta no caput.
Art. 12. Aplicaam-se às offertas públiccas distribuídas com essforços resttritos, as no
ormas de coonduta
previstas no
n art. 48 daa Instrução CVM
C
nº 4000, de 2003, com exceçãão do incisoo III.
Negociaçãão dos Valo
ores Mobiliiários
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Art. 13. Os valores mobbiliários ofeertados de acordo com
m esta Insttrução someente poderãão ser
negociadoss nos mercaados regulamentados de
d valores mobiliários
m
depois de ddecorridos 90
9 (noventaa) dias
de sua subsscrição ou aquisição
a
peelo investidor.
Art. 13. Os valores mobbiliários ofeertados de acordo com
m esta Insttrução someente poderãão ser
negociadoss nos mercaados regulamentados de
d valores mobiliários
m
depois de ddecorridos 90
9 (noventaa) dias
de cada subbscrição ouu aquisição pelos
p
investtidores.
m ações, bônnus de
Parággrafo únicoo. A restriçãão prevista no caput nãão é aplicávvel às negocciações com
subscrição e certificaddos de depósito de açõees.
• Artt. 13 com reedação dadaa pela Instrrução CVM
M nº 551, de 25 de setem
mbro de 201
14.
Art. 14. Observvado o período de veddação à nego
ociação preevisto no arrt. 13, os vaalores mobilliários
d acordo coom esta Insttrução podeerão ser neg
gociados noss mercados de balcão organizado
o
ofertados de
e nãoorganizadoo, mas não em
e bolsa, seem que o em
missor posssua o registrro de que traata o art. 21
1 da Lei nº 6.385,
6
de 1976.
Parággrafo únicoo. Caso os valores
v
mobbiliários ofeertados sejam
m cotas de fundos de investiment
i
to, sua
negociaçãoo nos mercados de baalcão organiizado e não
o-organizaddo só será aadmitida see o fundo estiver
e
registrado para funcioonamento naa CVM.
§ 1º Caso os vaalores mobiiliários oferrtados sejam
m cotas de fundos
f
de innvestimento
o, sua negocciação
nos mercaddos de balccão organizaado e não organizado
o
só
s será adm
mitida se o ffundo estiveer registradoo para
funcionam
mento na CV
VM.
• Priimitivo parrágrafo ún
nico renum
merado para
a § 1º pella Instruçãão CVM nºº 551, de 25
2 de
setembro de
d 2014.
§ 2º A negociaação em mercados
m
reggulamentado
os, no terriitório brasilleiro, de vaalores mobilliários
ofertados a investidorres não residdentes, conccomitantem
mente à ofertta pública ccom esforço
os restritos, segue
as mesmass restrições previstas
p
noos arts. 13 e 15.
• § 2º incluído pela
p Instruçção CVM nº 551, de 25
5 de setembbro de 2014..
Art. 15. Os vaalores mobiliários oferrtados nos termos
t
destta Instruçãoo só poderão ser negocciados
entre invesstidores quaalificados.
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Art. 15. Os vaalores mobiliários oferrtados nos termos
t
destta Instruçãoo só poderão ser negocciados
entre invesstidores quaalificados, conforme deefinido em regulamenta
r
ação específfica.
• Caaput com reedação dadaa pela Instrrução CVM
M nº 554, de 17 de dezem
mbro de 201
14.
Parággrafo único. A restriçãão à negociaação previstta no caputt deixará de ser aplicáv
vel caso o em
missor
tenha ou venha
v
a obteer o registroo de que traata o art. 21 da Lei nº 6.385,
6
de 19976, e apressente prosppecto à
CVM, nos termos da regulamenta
r
ação aplicávvel.
§ 1º A restriçãoo à negociaação previstta no caputt deixará dee ser aplicávvel caso o emissor tennha ou
venha a obbter o registrro de que trrata o art. 211 da Lei nº 6.385,
6
de 19976.
4
de 5 dee abril de 2010.
• §1ºº com redaçção dada peela Instruçãão CVM nº 482,
§ 1º A restriçãoo à negociaação previstta no caputt deixará dee ser aplicávvel caso o emissor tennha ou
n §§
venha a obbter o registrro de que trrata o art. 21 da Lei nº 6.385, de 1976, excetto nos casoss previstos nos
3º a 6º destte artigo.
• §1º com redaçção dada peela Instruçãão CVM nº 551, de 25 de setembrro de 2014.
§ 2º No caso de fundos de investim
mento fechaados, a resttrição à negociação prevista no caput
deixará de ser aplicável caso o fuundo apresennte Prospeccto, nos term
mos da regullamentação aplicável.
• § 2º incluído pela Instru
ução CVM nº 482, de 5 de abril de
d 2010.

n se aplicca às ações distribuídas
d
s com esforçços restritoss, caso:
§ 3° A restriçãoo do caput não
I – jáá tenha ocorrrido ou vennha a ocorrrer o encerraamento de oferta
o
públiica de distriibuição regiistrada
na CVM de ações da mesma
m
espéécie e classee; ou
II – tenha
t
transccorrido o peeríodo de 188 (dezoito) meses da data
d de admissão à negociação em
m bolsa
de valores de ações daa mesma esppécie e classse.
§ 4° Nas oferrtas públicaas distribuíddas com esforços restrritos que tiiverem por objeto açõões de
emissores em fase pré-operacio
p
onal, a resttrição previista no cap
put cessaráá a partir da
d data em
m que,
cumulativaamente:
I – a companhiaa se tornar operacional;
o
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II – tenha
t
decorrrido 18 (dezzoito) meses seguintes ao encerram
mento da offerta; e
III – tenha decorrrido 18 (deezoito) mesees da admisssão à negocciação das aações em bo
olsa de valores.
§ 5º O disposto no § 4º nãoo se aplica caso:
c
I – a companhiaa tenha realiizado a prim
meira oferta pública de ações com rregistro na CVM; e
t
cumprrido a restriição imposta na oferta registrada.
r
II – tenha
5 também abrange os bônus dee subscriçãão, as debêntures
§ 6º O dispossto nos §§ 3º, 4º e 5º
de depósitoo desses vallores mobiliiários e de ações.
conversíveeis ou permuutáveis por ações e os certificados
c
a
§ 7º Para fins do
d disposto neste
n
artigoo, a compan
nhia será connsiderada pré-operacio
onal enquantto não
tiver apressentado receeita proveniente de suuas operaçõees, em dem
monstração ffinanceira anual
a
ou, quando
q
houver, em
m demonstração financceira anual consolidadaa elaboradaa de acordoo com as no
ormas da CVM e
auditada poor auditor inndependentte registradoo na CVM.
• §§ 3º
3 ao 7º inccluídos pelaa Instrução CVM nº 55
51, de 25 dee setembro dde 2014.
n
s realizadass nos mercados de baalcão organnizado e nãão-organizaddo, os
Art. 16. Nas negociações
intermediáários das neegociações são responssáveis pela verificaçãoo do cumprrimento dass regras preevistas
nos arts. 133 e 15.
Art. 16. Os inttermediárioos das negoociações em
m mercados regulamenntados são responsávei
r
s pela
verificaçãoo do cumpriimento das regras
r
previistas nos artts. 13 e 15.
• Arrt. 16 com reedação dadda pela Instrrução CVM
M nº 551, dee 25 de setem
mbro de 20
014.
Art. 17. Sem prejuízo
p
do disposto em
m regulameentação esppecífica, sãoo obrigações do emissoor dos
valores moobiliários addmitidos à negociação
n
n termos do art. 14 desta
nos
d
Instruçção:
I – prreparar dem
monstrações financeirass de encerraamento de exercício e, sse for o caso, demonstrrações
consolidaddas, em confformidade com
c
a Lei nº
n 6.404, de 15 de dezem
mbro de 1976, e com as
a regras em
mitidas
pela CVM;
II – submeter
s
suuas demonsttrações financeiras a au
uditoria, porr auditor reggistrado na CVM;
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III – divulgar suas demonstrações finnanceiras, acompanhad
a
das de notas explicativ
vas e pareceer dos
auditores independen
i
ntes, em suaa página na rede mun
ndial de coomputadoress, dentro de
d 3 (três) meses
contados do
d encerram
mento do exeercício sociaal;
IV – manter os
o documenntos mencionados no inciso III em sua ppágina na rede
r
mundiial de
computadoores, por um
m prazo de 3 (três) anoss;
o
ass disposiçõees da Instruçção CVM nº
n 358, de 3 de janeiro de 2002, no tocante a dever
V – observar
de sigilo e vedações à negociaçãoo;
e sua pággina na redde mundial de computtadores a ocorrência de
d fato releevante,
VI – divulgar em
conforme definido peelo art. 2º da Instruçãão CVM nº
n 358, de 2002, comuunicando im
mediatamennte ao
intermediáário líder da oferta; e
VII – fornecer as
a informaçõões solicitaddas pela CV
VM.
cujos
p
ser negociadoss em mercaados regulaamentados oos valores mobiliários
m
§1º Somente poderão
m as obrigaações do em
missor previsstas neste arrtigo.
instrumenttos jurídicoss reproduzam
§2º As
A obrigaçõões previstaas neste artiggo não se ap
plicam:
ue não poossam ser negociados em merrcados
I – a emissores de vaalores mobbiliários qu
regulamenttados, nos termos
t
do §1º; e
II – a fundos de investimennto.
§3º As informaações divulggadas na reede mundiall de computtadores noss termos dos incisos IIII e VI
deste artiggo deverão ser
s imediataamente envviadas às en
ntidades adm
ministradorras dos merrcados em que
q os
valores moobiliários foorem admitiddos a negocciação.
§4º Os controoladores e administraddores do emissor
e
sãoo responsávveis pelo cumpriment
c
to das
obrigaçõess previstas neste
n
artigo..
D
Disposições
Gerais
Art. 18. Constittui infração grave:
I – a realizaçãoo de oferta pública sem
m registro na
n CVM em
m descumprrimento aoss arts. 1º, 2º
2 e 3º
desta Instruução;
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II – o descumpprimento doos arts. 10, 12 e 17 bem comoo do parágrrafo único do art. 14 desta
Instrução;
II – o descumprrimento doss arts. 9º-A, 10, 12 e 17,
1 bem com
mo do paráágrafo único
o do art. 144 desta
Instrução;
• Incciso II com redação daada pela Instrução CV
VM nº 551, de
d 25 de settembro de 2014.
2
ncisos I, II, III, IV, V e VIII do
o artigo 11 desta
III – a violaçãoo das obriggações prevvistas nos in
Instrução; e
IV – a inobservâância das reestrições preevistas nos arts.
a 13 e 155 desta Instrrução.
Art. 18-A O ofertante
o
e o intermediiário líder da
d oferta deevem manteer, pelo praazo mínimoo de 5
(cinco) annos, ou poor prazo suuperior porr determinaação expressa da CV
VM, em caaso de proocesso
administrativo, todos os documenntos e inform
mações exig
gidos por essta Instruçãoo.
Parággrafo únicoo. Os docum
mentos e informações a que se reefere o capu
ut podem ser
s guardados em
meios físiico ou elettrônico, addmitindo-se a substitu
uição de doocumentos pelas resp
pectivas im
magens
digitalizadas.
A 18-A in
ncluído pelaa Instrução CVM nº 55
51, de 25 dee setembro dde 2014.
• Art.
Art. 19. Esta Innstrução entrra em vigorr na data de sua publicaação.
Original assinado
a
porr
MAR
RCOS BAR
RBOSA PIINTO
Presidente em
e exercíciio
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ANEXO
OI
INFORM
MAÇÕES DO ENCERRAMEN
E
NTO DA OFER
RTA PÚBLICA
A DE VALORE
ES MOBILIÁRIIOS
DISTRIBUÍD
DA COM ESFO
ORÇOS RESTR
TRITOS

ERTANTE
OFE
Nom
me:
CNPJ:
Tipo societárioo:
Pággina na rede mundial dee computadores:
EM
MISSOR
Nom
me:
CNPJ:
Tipo societárioo:
Pággina na rede mundial dee computadores:
Nom
me do inteermediário líder e daas demais instituiçõess intermediiárias envo
olvidas na
disttribuição, see houver:

DA
ADOS DA OFERTA
O
Quaantidade de valores moobiliários obbjeto da oferrta:
Esppécie:
Claasse:
Forrma:
Preçço unitário:
Vallor total subbscrito ou addquirido na oferta:
Datta de início da oferta:
Datta de encerramento da oferta:
o
Daddos finais dee colocaçãoo, nos termoos do anexo VII da Insttrução CVM
M nº 400, dee 2003:
ANE
EXO I
REVO
OGADO
nexo I revoggado pela Instrução
In
C
CVM
nº 551,, de 25 de setembro dee 2014.
• An
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ANEXO 7-A
INFFORMAÇÕES DO INÍCIO DA
D OFERTA PÚBLICA
P
DE VALORES
V
MO
OBILIÁRIOS
DISTRIBUÍD
DA COM ESFO
ORÇOS RESTR
TRITOS

ERTANTE
OFE
Nom
me:
CNPJ:
Tipo societárioo:
Pággina na rede mundial dee computadores:
EM
MISSOR
Nom
me:
CNPJ:
Tipo societárioo:
Pággina na rede mundial dee computadores:
Nom
me do inteermediário líder e daas demais instituiçõess intermediiárias envo
olvidas na
disttribuição, see houver:

DA
ADOS DA OFERTA
O
Esppécie:
Claasse:
Forrma:
Datta do início da oferta:
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ANEXO
O8
INFORM
MAÇÕES DO ENCERRAMEN
E
NTO DA OFER
RTA PÚBLICA
A DE VALORE
ES MOBILIÁRIIOS
DISTRIBUÍD
DA COM ESFO
ORÇOS RESTR
TRITOS

ERTANTE
OFE
Nom
me:
CNPJ:
Tipo societárioo:
Pággina na rede mundial dee computadores:
EM
MISSOR
Nom
me:
CNPJ:
Tipo societárioo:
Pággina na rede mundial dee computadores:
Nom
me do inteermediário líder e daas demais instituiçõess intermediiárias envo
olvidas na
disttribuição, see houver:

DA
ADOS DA OFERTA
O
Quaantidade de valores moobiliários obbjeto da oferrta:
Esppécie:
Claasse:
Forrma:
Preçço unitário:
Vallor total subbscrito ou addquirido na oferta:
Datta de início da oferta:
Datta de encerramento da oferta:
o
Daddos finais de
d colocaçãoo, nos term
mos do Anex
xo VII da Innstrução CV
VM nº 400, de 2003,
inclluindo:
a) no
n caso dee fundos cuuja decisão de investim
mento seja tomada peelo mesmo gestor, o
núm
mero de funndos por elee geridos quue subscrev
veram ou addquiriram vaalores mobiiliários no
âmbbito da ofertta;
b) no
n caso de carteiras
c
adm
ministradas cuja decisãão de investtimento sejaa tomada peelo mesmo
adm
ministrador, o número de carteiraas administtradas e os tipos dos investidores titulares
desssas carteirass
c) o número de
d investidoores não reesidentes qu
ue adquirirram em ofeerta concom
mitante no
exteerior
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• An
nexo 7-A e Anexo
A
8 inccluídos pelaa Instrução
o CVM nº 5551, de 25 dee setembro de 2014.

