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1. OBJETIVO 
Estabelecer diretrizes para divulgação de dados de mercado constantes na plataforma 

eletrônica para o registro de Ativos (“Política) mantida pela CSD CENTRAL DE 

SERVIÇOS DE REGISTRO E DEPÓSITO AOS MERCADOS FINANCEIROS E DE 

CAPITAIS S.A. (“CSD BR” ou “Companhia”). 

2. DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
CONSTANTES DA PLATAFORMA ELETRÔNICA 
NO SITE 

2.1. A Companhia passará a divulgar as informações em até 90 (noventa) dias corridos 

após a data do ofício de autorização emitido pela Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”), conforme a seguir: 

(i) apenas divulgar ao público em geral informações estatísticas dos ativos 

registrados em seu endereço eletrônico www.csdbr.com; 

(ii) para cada Ativo, realizar a divulgação somente na hipótese em que 03 (três) ou 

mais Participantes tenham posições em aberto; 

(iii) divulgação diária, até às 04:30h do dia útil seguinte, de maneira agrupada, após 

o fechamento da Plataforma, da quantidade de contratos e volume financeiro 

em estoque, por tipo de Ativo; e 

(iv) divulgação diária, até às 04:30h do dia útil seguinte, de maneira agrupada, após 

o fechamento da Plataforma, da quantidade de contratos e volume financeiro 

registrados no dia, por tipo de Ativo. 

2.2. A forma de divulgação diária do item 2.1, será feita de acordo com o documento 

anexo à essa Política. 

2.3. Os dados divulgados permanecerão disponíveis para consulta pelo prazo mínimo 

de 01 (um) ano. 

3. CONTROLE DO DOCUMENTO 
3.1. Revisão 

Este documento deverá ser revisado, no mínimo, anualmente, considerando a data de 

http://www.csdbr.com/
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publicação mais recente (quadro no item “CONTROLE DE VERSÃO”, acima), podendo 

ser atualizado a qualquer tempo para incorporar melhorias, corrigir erros ou atender 

normativos. 

 

3.2. Direitos Autorais e Distribuição 

A Companhia possui sobre esse documento todos os direitos de elaboração, alteração, 

reprodução e distribuição. Este documento substitui todas as versões anteriores. A 

Companhia não se responsabiliza por versões desatualizadas, modificadas, ou por 

quaisquer versões provenientes de outras fontes que não a fonte oficial designada para 

fornecer este material. 


