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Document subject 

ENTRADA EM VIGOR DO REGULAMENTO I DA EURONEXT  

INTRODUÇÃO 

1. O novo Regulamento deverá entrar em vigor em 19 Março 2019. 

2. O presente Aviso revoga e substitui o Aviso 1-01 conforme alterado e em vigor desde 31 de Julho de 2018. 

DETAILHES 

3.  A Euronext pretende introduzir pequenas alterações no Regulamento I (especificamente, na Regra 1.1. e 

no Capítulo 6) para refletir a aquisição da Bolsa de Valores Irlandesa pela Euronext, agora denominada 

Euronext Dublin. 

4. Ademais, após a publicação do Aviso 1-021, a Euronext tenciona alterar a cláusula de exclusão de 

responsabilidade, a fim de conferir conteúdo jurídico adequado à regra, reconhecendo ao mesmo tempo 

que as disposições do Regulamento I não se podem sobrepor à lei nacional aplicável. 

5. A Euronext pretende, por último, explicitar as medidas que poderá adotar em relação aos Emitentes que 

não publiquem informação financeira periódica atempadamente (incluindo o relatório e contas anual e 

semestral), auditado, sempre que aplicável, e em conformidade com a Lei da União e/ou Regulamentos 

Nacionais (Regra 61003/2). 

CONTATO 

Para mais informação em relação a este Aviso, contacte regulation@euronext.com . 

                                                           
1 O Aviso 1-02 foi publicado em 23 de novembro de 2018 na página da Euronext: https://www.euronext.com/pt/regulation/harmonised-rules 
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