DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO E MÍDIA SOCIAL

A Avenue Securities LLC não é afiliada ao Facebook, Inc. ou ao serviço do
Facebook, Inc.
Conteúdo, notícias, pesquisas, ferramentas e símbolos de valores mobiliários
são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma
recomendação ou solicitação para comprar ou vender um título específico ou
envolver-se em qualquer estratégia de investimento específico. As empresas
que não são afiliadas a nós podem fornecer parte do conteúdo. A fonte de todo
o conteúdo de terceiros é clara e destacada. Nós não participamos da
preparação, adoção ou edição de conteúdo de terceiros e não endossamos ou
aprovamos esse conteúdo. As informações fornecidas não têm garantia de
integridade ou precisão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As
projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de
investimento são de natureza hipotética, não são garantidas quanto à precisão
ou completude, não refletem os resultados reais do investimento e não são
garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem riscos, as
perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de um
produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante
resultados ou retornos futuros. Antes de investir em um fundo, considere os
objetivos, riscos, encargos e despesas de investimento do fundo. Entre em
contato conosco para obter um prospecto contendo essas informações.
As opiniões, declarações ou visualizações publicadas em nossas páginas de
mídia social são comunicadas pelas pessoas que as publicam e não são
adotadas ou endossadas por nós. Podemos, a nosso critério exclusivo,
remover comentários ou usuários a nosso critério. Removeremos comentários
ilegais, abusivos, difamatórios, ofensivos ou que contenham palavrões.
Removeremos o spam e trataremos como spam um grande número de
mensagens sobre o mesmo tópico.

Não controlamos ou endossamos qualquer publicidade, mensagem ou
conteúdo que os fornecedores dos sites de mídia social publiquem em nossas
páginas. As marcas de terceiros que aparecem neste documento são de
propriedade de seus respectivos proprietários.
Quaisquer URLs que não sejam da Avenue Securities ou sites externos
mencionados no Facebook não são afiliados à Avenue Securities. A Avenue
Securities não esteve envolvida na preparação do conteúdo fornecido nos sites
não afiliados e não garante ou assume qualquer responsabilidade por este
conteúdo.
Para atendimento ao cliente relacionado à sua conta de corretagem, envie um
email para customer@avenue.us. Orientamos que não publique informações
pessoais, de conta ou de transação em nossos sites de mídia social. A Avenue
Securities não aceita instruções para efetuar transações com valores
mobiliários ou transferências de fundos por meio de comunicações publicadas
em sites de mídia social.
As marcas de terceiros que aparecem neste documento são de propriedade de
seus respectivos proprietários.
Lembre-se de que investir envolve riscos, e o valor do seu investimento variará
com o tempo e você poderá ganhar ou perder dinheiro.
O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
Os produtos de valores mobiliários são: Não possui seguro FDIC · Não possui
garantia bancária · Pode perder valor
Isenção de responsabilidade importante para residentes brasileiros:
A Avenue Securities LLC é membro da FINRA e da SIPC. Ela fornece seus
serviços exclusivamente nos e dos Estados Unidos. A Avenue Securities LLC
não está autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a oferecer
diretamente serviços de distribuição de valores mobiliários a investidores
residentes, domiciliados ou incorporados na República Federativa do Brasil.

Nada aqui contido deve ser entendido como uma oferta direta de serviços
endereçada a esses investidores.
Não obstante o exposto, a Avenue Securities LLC firmou um contrato com a
Coin Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Coin”), uma
distribuidora de valores mobiliários brasileira devidamente autorizada pelo
Banco Central do Brasil e pela CVM, pelo qual a Coin disponibiliza a oferta dos
Serviços da Avenue Securities LLC a investidores residentes, domiciliados ou
incorporados na República Federativa do Brasil, conforme Parecer Orientador
da CVM n. 33/2005 (Parecer de Orientação da CVM nº 33, de 09.9.2005). Os
serviços da Coin não devem ser entendidos como uma oferta de valores
mobiliários direcionados a esses investidores. Embora a Coin tenha sido
contratada para fornecer os serviços acima mencionados, a Avenue Securities
LLC fornece seus serviços exclusivamente nos e dos Estados Unidos e sob as
regras e regulamentos aplicáveis nos EUA. Esses serviços não foram
registrados nem estão sujeitos à supervisão da CVM ou de outro órgão
regulador brasileiro. Os investidores residentes, domiciliados ou incorporados
na República Federativa do Brasil que se tornaram clientes da Avenue
Securities LLC por meio da Coin podem entrar em contato conosco pelo e-mail
customer@avenue.us ou pelo atendimento da Coin em 0800 722 2274 para
reclamações ou dúvidas sobre a oferta de serviços prestados pela Avenue
Securities LLC.

Intermediação da Oferta de Serviços a Residentes no Brasil
OS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO DIVULGADOS EM CONJUNTO PELA
AVENUE E PELA COIN TÊM O OBJETIVO EXCLUSIVO DE DIVULGAR
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO (“SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO”) DE
ATIVOS MOBILIÁRIOS EMITIDOS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
EXECUTADOS POR INSTITUIÇÃO DEVIDAMENTE HABILITADA PARA
TANTO NAQUELE PAÍS, MEDIANTE ABERTURA DE CONTA DE
INVESTIMENTO. ESSAS PEÇAS NÃO CONFIGURAM E NÃO DEVE SER EM
HIPÓTESE ALGUMA INTERPRETADAS COMO OFERTA PÚBLICA DE
VALORES MOBILIÁRIOS NO BRASIL.
A oferta dos SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO a investidores residentes no
Brasil é conduzida pela COIN DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., segundo os critérios definidos pelo Parecer de Orientação
da CVM nº 33, de 30.09.2005.
Em caso de dúvidas ou reclamações referentes ao oferecimento desses
serviços entre em contato com a Coin pelo 0800 722 2274.
Os serviços de intermediação de valores mobiliários emitidos no exterior são
executados pela Avenue Securities LLC, companhia norte-americana, membro
da FINRA/SIPC e autorizada a prestar serviços de intermediação de valores
mobiliários exclusivamente nos Estados Unidos da América.
A Avenue Securities LLC é sediada em Miami, estado da Flórida, nos Estados
Unidos da América, e todos seus representantes são licenciados a prestar os
respectivos serviços.
Em caso de dúvidas ou reclamações referentes à execução desses serviços
entre em contato com a Avenue Securities LLC pelos seguintes canais:
Ouvidoria Avenue Securities LLC: +1 (786) 220-7233
e-mail: contato@avenue.us
As licenças e autorizações da Avenue Securities LLC e de seus representantes
podem ser conferidos em https://brokercheck.finra.org
Os serviços de intermediação são prestados pela Avenue Securities LLC
exclusivamente nos Estados Unidos da América não foram objeto de registro

perante a Comissão de Valores Mobiliários no Brasil e ou estão sob a
fiscalização de qualquer autoridade regulatória brasileira.
O investimento nos ativos financeiros intermediados pela Avenue Securities
LLC envolve riscos, incluindo de perda de parte ou todo o capital investido. Os
ativos financeiros intermediados pela Avenue Securities LLC podem perder
parte ou todo o seu valor e não são segurados pelo FDIC ou possuem garantia
de instituições financeiras.
O tempo de resposta dos sistemas eletrônicos da Avenue Securities LLC e de
acesso à sua conta pode variar devido a vários fatores, incluindo volume de
negociação, condições de mercado, desempenho do sistema, entre outros.
Certifique-se de considerar sua situação financeira, realizar uma pesquisa
completa e consultar um profissional qualificado antes de tomar qualquer
decisão de investimento referente a REITs (Real Estate Investment Trusts). Os
investimentos em REITs e outros títulos imobiliários estão sujeitos aos mesmos
riscos que os investimentos diretos em imóveis. O setor imobiliário é
particularmente sensível a crises econômicas.
Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de
investimento, riscos, encargos e despesas de um fundo mútuo ou Exchange
Traded Fund (ETF) antes de investir. Antes de investir em qualquer fundo
mútuo ou ETF, você deve considerar seu objetivo de investimento, riscos,
encargos e despesas. Os ETFs estão sujeitos a flutuações de mercado e aos
riscos de seus investimentos subjacentes. Os ETFs estão sujeitos a taxas de
administração e outras despesas. Ao contrário dos fundos mútuos, as ações
da ETF são compradas e vendidas a preços de mercado, que podem ser
maiores ou menores do que o seu NAV (net asset value – valor patrimonial
líquido), e não são resgatadas individualmente do fundo. Os retornos dos
investimentos flutuarão e estarão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo
que as ações de um investidor, quando resgatadas ou vendidas, podem valer
mais ou menos do que seu custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos
semelhantes aos das ações. Contacte-nos por meio do customer@avenue.us
para o encaminhamento de um prospecto, circular de oferta ou, se disponível,

um prospecto resumido contendo as informações específicas de cada ativo.
Recomenda-se a leitura atenda do prospecto, circular de oferta ou, se
disponível, um prospecto resumido contendo as informações específicas de
cada ativo antes da tomada de decisão de investimento.
As informações aqui contidas são de natureza geral não constituem oferta e/ou
recomendação e/ou solicitação para subscrição ou compra de quaisquer
valores mobiliários e não devem ser utilizadas como base para a decisão de
investimento em valores mobiliários. Recomenda-se que os potenciais
investidores considerem, para considerar a tomada de decisão relativa à
aquisição de valores mobiliários objeto de intermediação pela Avenue
Securities LLC, seus próprios objetivos de investimento e seus próprios
consultores e assessores antes da tomada de decisão de investimento. Não há
garantia de veracidade e atualidade das informações ora veiculadas ou
julgamento sobre a qualidade de qualquer ativo.
Recomenda-se que os investidores se informem e, quando apropriado,
consultem profissional devidamente habilitado sobre possíveis consequências
fiscais associadas à compra, compra, posse ou alienação dos ativos
financeiros negociados nos mercados dos Estados Unidos da América,
segundo as leis de seu país de residência fiscal. Alterações legislativas,
administrativas ou judiciais podem modificar as consequências tributárias e,
como no caso de qualquer investimento, não pode haver garantia de que a
posição fiscal ou a posição fiscal proposta no momento em que um
investimento é realizado durará indefinidamente.
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