São Paulo, 14 de janeiro de 2021

COMUNICADO EXTERNO BBCE No. 001/2021
Assunto: Disponibilização e Horário de Funcionamento da Plataforma Derivativos

A BBCE informa que disponibilizará, dia 18 de janeiro de 2021, a Plataforma Derivativos,
que permitirá a negociação e o registro desse instrumento. Nessa data, ocorrerá o evento
de lançamento, seguido da abertura do primeiro pregão. As empresas Cliente/Participante
Credenciados e os respectivos Usuários previamente cadastrados e admitidos poderão, a
partir dessa data, acessar o ambiente e utilizar os serviços de Balcão, Boleta e Registro de
Derivativos.

1. Evento de lançamento e primeiro pregão da Plataforma Derivativos

A BBCE realizará, como solenidade de abertura do primeiro pregão de Derivativos de
Energia do Brasil, uma transmissão ao vivo com depoimentos do mercado e de autoridades.
O evento será iniciado às 9h20 e poderá ser acessado no YouTube da BBCE por meio do
link https://youtu.be/7sTmpooOxyQ.

2. Horário de Funcionamento da Plataforma Derivativos

As negociações na Plataforma Derivativos, bem como a utilização dos serviços de Boleta
(Registro

e assinatura de Contratos Padronizados) e Registro de Contratos Não

Padronizados, além de Instrumentos de Constituição de Garantia ocorrerão de segundafeira a sexta-feira, das 09h às 18h, exceto no dia 18/01/2021, quando o início será apenas
postergado para 10h, e nos feriados nacionais, pontos facultativos e dias específicos
mencionados abaixo.

Fora do horário de registro e negociação, a Plataforma Derivativos estará disponível
apenas para visualização das operações e extração de relatórios.

Meses
Fevereiro
Abril

Junho
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Dias
15
16
2
21

3
7
12
2
15
24
31

Feriados
Carnaval
Paixão de Cristo
Tiradentes

Corpus Christi
Independência do Brasil
Nossa Senhora da Aparecida
Finados
Proclamação da República
Véspera de Natal
Último dia útil do ano

Nos dias 24/12/2021 (sexta-feira) e 31/12/2021 (sexta-feira), o horário de atendimento aos
clientes tanto na área Comercial como no Suporte Operacional será reduzido, encerrandose às 12h.

3. Informações adicionais

A BBCE lembra que as empresas e os usuários interessados em se habilitar ao uso da
Plataforma Derivativos BBCE devem atentar às orientações do Comunicado Externo BBCE
020/2020, do Regulamento e do Manual de Normas da Plataforma Derivativos,
disponibilizados na seção Documentos do website da BBCE (www.bbce.com.br).

As empresas interessadas em acessar a Plataforma Derivativos poderão entrar em contato
com a área Comercial para marcar apresentação dessa solução. O canal de contato é o email comercial@bbce.com.br ou o tel (11) 3077-0900 opção 2.

Informações complementares sobre cadastro e os horários de funcionamento da Plataforma
Derivativos podem ser obtidas com a área de Operações por meio do telefone (11) 30770900 opção 1 ou do e-mail suporte@bbce.com.br.

Carlos Ratto
Presidente da BBCE
O documento original assinado confere com o teor deste comunicado

