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Assunto do Documento 

ENTRADA EM VIGOR DO REGULAMENTO I DA EURONEXT  

INTRODUÇÃO 

1. O novo Regulamento deverá entrar em vigor a 6 Março 2017. 

2. O presente Aviso revoga e substitui o Aviso 1-01 conforme alterado e em vigor desde 1 de Julho de 
2016. 

DETALHES 

3. Atento o crescente requisito das sociedades terem um Legal Entity Identifier (LEI) para fins regulatórios1, 
a Euronext pretende consagrar expressamente no Regulamento I o requisito de que todos os Emitentes 
terem de ter esse identificador e de o fornecer à Euronext. Este requisito aplicar-se-á no momento do 
pedido inicial de admissão à negociação e será também uma obrigação permanente. Os LEIs podem ser 
obtidos na entidade nacional competente pela emissão em cada país (a chamada "Local Operating 
Unit") e devem ser renovados anualmente. 

 

4.  A Euronext, também, efectuou uma série de alterações ao Regulamento I e ao Manual de Negociação 
para acomodar o conceito de “Compensação Preferencial” (Preferred Clearing), facultando aos 
participantes da negociação a escolha da Organização Responsável pela Compensação - ou seja, a 
entidade autorizada e regulada como Contraparte Central de acordo com o EMIR e nomeada pela 
Entidade Gestora de Mercados da Euronext para compensar Operações sendo, no momento, a EuroCCP 
e LCH SA. 

                                                           
1 Em particular, tanto o Regulamento sobre Abuso de Mercado como a MiFID II / MiFIR tornam obrigatório o uso de LEIs no âmbito de prestação de 
informação. 
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CONTACTOS 

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