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INTRODUCTION 
1. O novo Regulamento deverá entrar em vigor a 20 Maio 2019. 

2. O presente Aviso revoga e substitui o Aviso 1-01 conforme alterado e em vigor desde 15 de Março 2019. 

DETAILS 
3. A Euronext publica as alterações ao Regulamento I relativas à disponibilidade no Livro de Ofertas Central 

de novos tipos de ofertas isentas de transparência pré-negociação atento o seu tamanho Large-in-Scale. 
No Regulamento I, são chamadas Ofertas Large-in Scale, mas na documentação operacional são, também, 
denominadas como Ofertas Dark Large-in Scale da Euronext. A regra 4204/3, referente aos parâmetros 
de transparência, foi também atualizada. 

4. As regras 4203/4 e 4203/5 especificam as condições adicionais de preço que podem ser atribuídas a tais 
ofertas Dark Large-in Scale da Euronext, enquanto a Regra 4204/2/A menciona as suas possíveis 
condições específicas de quantidade. 

5. A regra 4401/1 é detalhada para especificar como é que as novas ofertas podem interagir com a restante 
carteira de ofertas do Livro de Ofertas Central, ou, apenas, entre si, conforme apropriado. 
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