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Ofício-Circular nº 1/2019-CVM/SEP
Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 2019.

Assunto: Novas funcionalidades do Sistema Empresas.NET

Sr. Diretor de Relações com Investidores/Representante Legal,

1.

O presente Ofício-Circular tem como objetivo informar que, nas datas abaixo
estabelecidas, estarão disponíveis novas funcionalidades do Sistema Empresas.NET.

2.

A partir de 01/02/2019, o Boletim de Voto a Distância incluído e aprovado no Sistema
CI.Corp da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) será automaticamente entregue no
Sistema Empresas.Net, por meio da integração dos referidos sistemas e, portanto,
disponibilizado nos sites da CVM e B3.

3.

A partir de 04/03/2019, o envio das informações periódicas e eventuais, com exceção
dos formulários estruturados (Formulário de Referência - FRe, Formulário Cadastral –
FCa, Informações Trimestrais – ITR, Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP e
Informe Trimestral de Securitizadora - SEC), deverá ocorrer por meio da
funcionalidade “IPE Online”, dispensando o procedimento de preenchimento e
geração do documento no client. Nesse sentido, para o envio desses documentos (em
formato, exclusivamente, em ‘pdf’), deve-se acessar o Sistema Empresas.Net por meio
do endereço https://www.rad.cvm.gov.br/ENET, e, em seguida, selecionar, no menu
“Envio de documentos”, a opção “IPE Online”.

4.

As informações contidas neste ofício devem ser levadas ao conhecimento das equipes
responsáveis pelo envio de informações por meio do Sistema Empresas.Net.

5.

Por fim, informamos que serão promovidos treinamentos no Rio de Janeiro, no dia
25/02/2019, em São Paulo, no dia 26/02/2019, e em Belo Horizonte, no dia 27/02/2019,
sobre as novas funcionalidades, sendo que os detalhes sobre os treinamentos serão
divulgados oportunamente pela B3.
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Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira,
Superintendente, em 01/02/2019, às 16:33, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
0678934 e o código CRC D2B65B45.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0678934 and the
"Código CRC" D2B65B45.

Referência: Processo nº 19957.000815/2019-36
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