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Assunto do Documento  

ENTRADA EM VIGOR DO REGULAMENTO I DA EURONEXT  

INTRODUÇÃO 

1. A alteração do Regulamento I da Euronext entrará em vigor, no momento da migração da Borsa Italiana 
para a Optiq, i.e. a partir de segunda-feira dia 27 de março de 2023 relativamente a Ações e ETFs, o qual 
fica dependente de comunicação pela Euronext a reconfirmar a decisão de efetiva implementação através 
de um Info-Flash a todos os clientes até ao final do fim de semana de preparação para a respetiva 
implementação. 

2. O presente Aviso revoga e substitui o Aviso 1-01 conforme alterado e publicado a 9 de novembro de 2020. 

 

DETALHES 

3.  A Euronext publica, pelo presente, alterações mínimas ao Regulamento I da Euronext no contexto da 

migração da Borsa Italiana. Como parte da integração, os mercados relevantes atualmente geridos pela 

Borsa Italiana irão migrar para a plataforma Optiq, no dia 27 de março de 2023, relativamente a Ações e 

ETFs. 

4. O Capítulo 1 (Disposições Gerais) foi alterado, a fim de acomodar a integração, principalmente nas seções 

de definição (seção 1.1.). Adicionalmente, foi esclarecido que a Borsa Italiana está fora do escopo do 

designado sistema de “mercado de referência”.  

5. O Capítulo 3 (Mecanismos de Acesso ao Mercado) foi melhorado principalmente em relação aos 

requisitos do Acesso Patrocinado considerando o já aplicável na Borsa Italiana. 

6. O Capítulo 4 (Regras de Negociação de Valores Mobiliários) foi ligeiramente modificado essencialmente 

para clarificar as categorias de negócios fora do livro central de oferta disponíveis.  

7. O Capítulo 9 (Medidas a adotar em caso de violação das regras) prevê uma exclusão explícita dos negócios 

realizados nos mercados da Borsa Italiana. Este assunto será tratado de acordo com o Regulamento II da 

Borsa Italiana. 
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CONTACTO 

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


