28 de dezembro de 2018
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COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da B3 – Segmento BM&FBOVESPA

Ref.: Projeto D+2 – Cronograma das Fases de Implementação.

O Comitê Executivo do Projeto D+2 informa, em complemento ao Comunicado
Externo 055/2018-VOP, de 26/06/2018, o cronograma das fases de implementação
do referido projeto, com base na prontidão e nas estimativas de participantes e
clientes sobre atividades, esforços e prazos.
Escopo
Redução do ciclo de
liquidação para D+2

iMercado
(alocação, prematching e ficha
cadastral INR)

Certificação
Primeira etapa –
Início em 10/12/2018,
com final de
certificação previsto
em 22/02/ 2019.
Segunda etapa –
Início em 15/04/2019,
com final de
certificação previsto
para 17/05/2019.

Ensaios da simulação
do dia L (primeiro dia
da liquidação em D+2)
Primeiro ensaio – Início
em 08/02/2019, com
final previsto para
20/02/2019.
Segundo ensaio – Início
em 12/04/2019, com
final previsto para
18/04/2019.

Previsão de
implementação
27/05/2019
Até a implementação
do Projeto D+2,
podendo ser em
tranches, de acordo
com a prontidão
observada no
período de
certificação.

Ressalta-se que, durante o período de 25/02/2019 a 12/04/2019, o ambiente de
certificação estará disponível para testes dos itens que comporão o primeiro
conjunto de melhorias e aprimoramentos de processos e sistemas da Câmara
BM&FBOVESPA de 2019 a ser implementado antes do Projeto D+2, bem como
testes do sistema iMercado, que não serão interrompidos, uma vez que funcionam
com ciclo de liquidação tanto em D+2 como em D+3.
Para apresentar mais detalhes sobre as etapas e as dinâmicas do plano de
implementação do Projeto D+2, será realizado workshop em 29/01/2019, das 10h
às 12h, com transmissão via streaming, não sendo necessário realizar inscrição.
Basta acessar www.tvb3.com.br no dia do evento, no horário agendado.
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Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com o Grupo de Comunicação do
Projeto D+2, pelos telefones (11) 2565-5340/5986 ou pelo e-mail
projetoD2@b3.com.br.
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