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AVISO DA EURONEXT 1-01

ENTRADA EM VIGOR DO REGULAMENTO I DA EURONEXT

INTRODUÇÃO
1. Sujeito ao sucesso da migração dos instrumentos financeiros dos mercados de derivados da Euronext para
a nova plataforma de negociação da Euronext Optiq, o novo Regulamento I deverá entrar em vigor a 25
de Novembro de 2019.
2. O presente Aviso revoga e substitui o Aviso 1-01 conforme alterado e publicado a 17 de Maio de 2019.

DETALHES
3. A nova versão do Regulamento está relacionada com a migração para a plataforma de negociação Optiq
e, da alteração, consequente, do Capítulo 5 do Regulamento, removendo a referência a códigos
individuais de negociação/ITM, a qual é substituída por ordem de entrada.
4. Os seguintes avisos foram, também, atualizados no contexto da migração para a plataforma de
negociação Optiq: Procedimentos de Negociação, incluindo um conjunto revisto de anexos, retirada de
ofertas e cancelamento de negócios, registo de representantes autorizados e pessoas responsáveis, TCS
Trading Manual.
5. Ademais, alguns avisos foram revogados em consequência da referida migração: mecanismo de
negociação da base e Instrução nº 4-01 da Euronext Paris.
6. Os documentos atualizados estão disponíveis na página da Euronext em:
https://www.euronext.com/en/regulation/euronext-regulated-markets

Os termos indicados por maiúsculas utilizadas no presente Aviso têm o significado que lhes é atribuído no Capítulo 1 do Regulamento
I da Euronext.
Apesar de todo o cuidado para assegurar a exatidão do conteúdo deste Aviso, a Euronext não garante a sua fiabilidade ou a sua
completude. A Euronext não se considera responsável por qualquer perda ou dano de qualquer natureza, resultante do uso, atuação
ou confiança depositada na informação facultada. © 2020, Euronext N.V. – Todos os direitos reservados.
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CONTACTO
Para mais informação em relação a este Aviso, contacte regulation@euronext.com
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