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COMUNICADO AO MERCADO
Resposta ao Ofício 801/2021-SLS da Superintendência de Listagem e Supervisão
de Emissores da B3
A B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “Companhia”), em atenção ao Ofício 801/2021-SLS da
Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores da B3, recebido em 02 de junho de
2021 (“Ofício”), vem apresentar os esclarecimentos solicitados.

Para melhor compreensão da manifestação, o Ofício segue transcrito abaixo.
“Prezado Senhor,
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com os valores mobiliários de emissão dessa
empresa, o número de negócios e a quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que
seja informado, até 04/06/2021, se há algum fato do conhecimento de V.S.a. que possa justificálos.”

A este respeito, a Companhia esclarece que não tem conhecimento de qualquer fato ou
informação relevante não pública que possa justificar as oscilações mencionadas no Ofício.

Não obstante o acima, conforme noticiado pela imprensa, em 02 de junho de 2021, a corretora
J.P. Morgan emitiu relatório em que altera sua recomendação para as ações de emissão da B3
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de “compra” para “neutra”, reduz o preço alvo das ações e opina sobre recentes divulgações
realizadas pela B3 acerca da redução dos volumes negociados nas plataformas da
B3 (disponível no site de Relações com Investidores - Destaques Operacionais Abril 2021) e da
alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia (disponível no site de
Relações com Investidores – Ata RCA 31/05/2021).

A Companhia reitera seu compromisso de, nos termos da regulamentação aplicável, manter seus
acionistas e o mercado em geral informados sobre qualquer ato ou fato relevante relacionado a
seus negócios e permanece à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que
se façam necessários.

São Paulo, 02 de junho de 2021.

Daniel Sonder
Vice-Presidente Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores
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