Acknowledgment of risks

Reconhecimento dos riscos

You must review and acknowledge the following risks before enabling this
feature for your account.

Você deve analisar e reconhecer os seguintes riscos antes de habilitar
este recurso para sua conta.

Potential risks in extended-hours trading

Riscos potenciais negociação em horário prolongado

Trading during extended-hours may pose greater risks than the risks you
take when you trade during standard market hours. You should
understand these potential risks before you add this feature to your
account.

Negociar durante horários prolongados pode representar riscos maiores
do que os riscos que você assume quando negocia durante o horário
normal do mercado. Você deve compreender estes riscos potenciais
antes de adicionar este recurso à sua conta.

What is liquidity?

O que é liquidez?

Liquidity is the level of trading activity and the volume of investments
available for trading. In general, the greater the liquidity of an investment,
the greater the chance an order to buy or sell will be executed
successfully. You may see reduced liquidity during extended-hours
trading sessions that prevents your orders from being executed, in whole
or in part, or you may experience a less favorable price than you might
receive during standard market hours.

Liquidez é o nível de atividade comercial e o volume de investimentos
disponíveis para negociação. Em geral, quanto maior a liquidez de um
investimento, maior a chance de um pedido de compra ou venda ser
realizado com êxito. Você pode ver liquidez reduzida durante sessões de
negociação de horário prolongado que impede que seus pedidos sejam
executados, no todo ou em parte, ou você pode receber um preço menos
favorável do que aquele que você pode receber durante o horário normal
do mercado.

What is price volatility and price spread?

O que é volatilidade de preços e diferencial [price spread] de
preços?

Price volatility refers to the speed and size of changes in the price of a
security. There may be more volatility in premarket and after-hours hours
trading than in the standard market session, which may prevent your
order from being executed, in whole or in part, or you may experience a
less favorable price than you might receive during standard market hours.

A volatilidade dos preços refere-se à velocidade e ao tamanho das
mudanças no preço de um título. Pode haver mais volatilidade nas
negociações antes e depois do horário de funcionamento do mercado do
que na sessão de mercado padrão, o que pode impedir que seu pedido
seja executado, no todo ou em parte, ou você pode receber um preço
menos favorável do que o que você poderia receber durante o horário de
mercado padrão.

Price spread is the difference in prices between what you can buy a
security for and what you can sell it for. Lower liquidity and higher volatility
in extended-hours sessions may cause greater spreads for a particular
security than that same security might experience during normal trading
hours.

Diferencial de preços [price spread] é a diferença entre pelo que você
pode comprar um título e pelo que você pode vendê-lo. Menor liquidez e
maior volatilidade em sessões de horário prolongado podem causar
spreads maiores para um determinado título do que esse mesmo título
poderia ter durante o horário normal de negociação.

What are the limitations on market availability and other market
information?

Quais são as limitações na disponibilidade do mercado e outras
informações de mercado?

Not all market centers are connected in extended-hours trading sessions,
and not all market centers offer extended-hours trading during the same
time periods. This means it’s possible that there’s greater liquidity in a
particular security or a more favorable price in that security in another
market center. Access to quotes and trading information in other market
centers may be limited during extended-hours sessions.

Nem todos os centros de mercado estão conectados em sessões de
negociação de horário prolongado, e nem todos os centros de mercado
oferecem negociações de horário prolongado durante os mesmos
períodos. Isto significa que é possível que haja maior liquidez em um
determinado título ou um preço mais favorável nesse título em outro
centro de mercado. O acesso a cotações e informações comerciais em
outros centros de mercado pode ser limitado durante sessões de horário
prolongado.

Additionally, other participants in the extended-hours sessions may be
placing orders based on news or other market developments outside the
standard market hours, and this may affect the price of securities in
extended-hours trading. Keep in mind that news stories and related
announcements, coupled with lower liquidity and higher volatility, may
cause an exaggerated and unsustainable effect on the price of a security.
Before you place an order during an extended-hours trading sessions,
you need to decide whether you have enough current information to
determine a limit order price.

Além disso, outros participantes nas sessões de horário prolongado
podem estar fazendo pedidos com base em notícias ou outros
desenvolvimentos de mercado fora do horário padrão de mercado, e isto
pode afetar o preço dos títulos em horário prolongado de negociação.
Tenha em mente que as notícias e anúncios relacionados, juntamente
com menor liquidez e maior volatilidade, podem causar um efeito
exagerado e insustentável sobre o preço de um título. Antes de fazer um
pedido durante uma sessão de negociação de horário prolongado, você
precisa decidir se tem informações atuais suficientes para determinar um
preço limite do pedido.

How do extended-hours prices vary from standard market hours?

Como os preços em horários prolongados variam em relação ao
horário padrão do mercado?

Orders you place in the extended-hours markets are available at prices
generally based on the supply and demand created by other sellers and
buyers participating in the extended-hours sessions. Therefore, execution
prices in the extended hours sessions may not necessarily match pricing
available in the standard daytime trading session. You might pay more, or
receive less than you would compared to trades in standard market
hours. You will not, however, receive an execution price that is worse
than your established limit order for the extended-hours sessions.

Os pedidos que você faz nos mercados de horário prolongado estão
disponíveis a preços geralmente baseados na oferta e na demanda
criada por outros vendedores e compradores que participam das sessões
de horário prolongado. Portanto, os preços de execução nas sessões de
horário prolongado podem não corresponder necessariamente aos
preços disponíveis na sessão diária padrão de negociação. Você pode
pagar mais, ou receber menos do que você receberia em comparação
com as negociações no horário normal do mercado. Você não receberá,
entretanto, um preço de execução pior do que seu pedido limite
estabelecido para as sessões de horário prolongado.

What is the timing and price priority of orders during extendedhours trading?

Qual é o tempo e a prioridade de preço dos pedidos durante as
negociações em horário prolongado?

Orders in the extended-hours sessions are generally handled in a
price/time priority manner. Orders are first prioritized according to price,
with the orders at the same price ranked based on the order entry time.
There is no Reg NMS trade through protection during the extended-hours
sessions, so price/time priority is set by each market center, not across
market centers. This may prevent your order from being executed, in
whole or in part, or prevent you from receiving as favorable a price as you
might receive during standard market hours. If you change your order,
your change is treated as a cancellation and replacement, which may
cause it to lose its time priority.

Os pedidos nas sessões de horário prolongado são geralmente tratados
de forma prioritária de preço/tempo. Os pedidos são priorizados primeiro
de acordo com o preço, com os pedidos com o mesmo preço
classificados com base no tempo da apresentação do pedido. Não há
comércio Reg NMS através de proteção durante sessões de horário
prolongado, portanto, a prioridade preço/tempo é definida por cada centro
de mercado, não entre centros de mercado. Isto pode impedir que seu
pedido seja executado, no todo ou em parte, ou impedir que você receba
um preço tão favorável quanto o que você poderia receber durante o
horário normal de mercado. Se você alterar seu pedido, sua alteração é
tratada como um cancelamento e substituição, o que pode fazer com que
perca sua prioridade de tempo.

What happens if there are communication delays?

O que acontece se houver atrasos na comunicação?

If there is a high volume of orders, increased number of communications
being sent, or other computer system problems, you may experience
delays or failures in communication that cause delays in or prevent
access to current information about the investments you’re considering, or
in executing your order.

Se houver um alto volume de pedidos, aumento do número de
comunicações sendo enviadas ou outros problemas no sistema de
computador, você pode sofrer atrasos ou falhas de comunicação que
causam atrasos ou impedem o acesso às informações atuais sobre os
investimentos que você está considerando, ou na execução do seu
pedido.

Rule:

Regra:

Terms and conditions

Termos e condições

You must review and agree to the terms and conditions below to add
enable extended-hours trading for this account.

Você deve rever e concordar com os termos e condições abaixo para
permitir negociação em horário prolongado para esta conta.

If you do not agree with these terms, you should refrain from using
extended-hours trading.

Se você não concordar com estes termos, você deve abster-se de
negociação em horário prolongado.

Trading through Avenue’s extended-hours sessions is subject to the
terms and conditions (“Terms”) and policies below as determined by
Avenue. Terms, conditions, and policies are subject to change without
notice. By selecting I agree below, you agree to the following terms:

A negociação através das sessões de horário prolongado da Avenue está
sujeita aos termos e condições (“Termos”) e políticas abaixo conforme
determinado pela Avenue. Os termos, condições e políticas estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio. Ao selecionar De Acordo abaixo,
você concorda com os seguintes termos:

1. Avenue reserves the right, at its discretion, not to accept an extendedhours order and will attempt to notify you if it does not accept your order.

1. A Avenue reserva-se o direito, a seu critério, de não aceitar um pedido
em horário prolongado e tentará notificá-lo caso não aceite seu pedido.

2. Avenue will accept limit orders in the extended-hours trading sessions;
all other order types are ineligible for trading during extended-hours. You
must indicate a specific price at which you are willing to buy or sell the
security you are interested in. You may not buy securities you offered for
sale, and vice versa.

2. A Avenue aceitará pedidos limite nas sessões de negociação de
horário prolongado; todos os outros tipos de pedidos não são elegíveis
para negociação em horário prolongado. Você deve indicar um preço
específico pelo qual você está disposto a comprar ou vender o título no
qual você está interessado. Você não pode comprar títulos que você
ofereceu para venda e vice-versa.

3. The maximum order size is 25,000 shares. The minimum quantity for
immediate or cancel orders is 100 shares.

3. O tamanho máximo do pedido é de 25.000 ações. A quantidade
mínima para pedidos imediatos ou de cancelamento é de 100 ações.

4. The minimum price increment for securities trading at greater than $1
per share is $0.01. The minimum price increment for securities trading at
less than $1 per share is $0.0001.

4. O incremento de preço mínimo para a negociação de títulos a mais de
US$1 por ação é de US$0,01. O incremento de preço mínimo para
negociação de títulos a menos de US$ 1 por ação é de US$ 0,0001.

5. During the extended-hours sessions, you can generally trade all NMS
securities, subject to trading halts and restrictions.

5. Durante as sessões de horário prolongado, você geralmente pode
negociar todos os títulos NMS, sujeito a suspensões e restrições de
negociação.

6. Orders for the premarket session can be placed from 7:00 a.m. to 9:28
a.m. ET. Short sale orders for the premarket are only permitted between
8:00 a.m. and 9:28 a.m. ET. Orders in the after-hours session can be
placed from 4:00 p.m. to 8:00 p.m. ET. In the event that a market center
becomes unavailable during an extended-hours session, Avenue may
submit orders to another eligible and available market center to maintain
order flow. Thus, your order may be presented in any one of several
market centers.

6. Os pedidos para a sessão pré-mercado podem ser feitos das 7:00h às
9:28h. ET [horário do Leste]. Pedidos de venda a descoberto para o prémercado só são permitidas entre as 8:00h e 9:28h. ET [horário do Leste].
Os pedidos na sessão após o horário comercial podem ser feitos das
16:00 às 20:00 horas. ET [horário do Leste]. No caso de um centro de
mercado ficar indisponível durante uma sessão de horário prolongado, a
Avenue pode enviar pedidos a outro centro de mercado elegível e
disponível para manter o fluxo de ordens. Assim, seu pedido pode ser
apresentado em qualquer dos vários centros de mercado.

7. Good ‘til canceled (GTC) orders are not available for extended-hours
trading sessions. Orders placed during Avenue’s premarket sessions that
are not filled by the end of the session at 9:28 a.m. ET are automatically
canceled, unless trading is halted prior to that time. You must re-enter
these orders during standard market hours if you still wish to have
Avenue execute the trades. Orders placed during Avenue’s after-hours
market sessions that are not filled by the end of the session at 8:00 p.m.
ET are automatically canceled, unless trading is halted prior to that time.
You must re-enter these orders during the premarket or standard market

7. As ordens boas até o cancelamento (GTC –Good ‘til canceled) não
estão disponíveis para sessões de negociação em horário prolongado.
Pedidos feitos durante as sessões de pré-mercado da Avenue não
preenchidos até o final da sessão às 9:28h. ET [Horário do Leste] são
automaticamente cancelados, a menos que a negociação seja
interrompida antes desse horário. Você deve reapresentar estes pedidos
durante o horário padrão do mercado se ainda desejar que a Avenue
realize as negociações. Pedidos feitos durante as sessões de mercado
depois do horário comercial da Avenue que não sejam preenchidos até o

hours if you still wish to have Avenue execute the trades.

final da sessão às 20:00 horas. ET [Horário do Leste] são
automaticamente cancelados, a menos que a negociação seja
interrompida antes desse horário. Você deve reapresentar estes pedidos
durante o horário pré-mercado ou de mercado padrão se ainda desejar
que a Avenue realize as negociações.

8. Avenue is not liable for delays in the transmission of orders due to a
breakdown or failure of transmission, communication, or data processing
facilities, or for any other cause beyond our reasonable control.

8. A Avenue não se responsabiliza por atrasos na transmissão de
pedidos devido a uma violação ou falha nas instalações de transmissão,
comunicação ou processamento de dados, ou por qualquer outro motivo
fora do nosso controle razoável.

9. Transactions are subject to the applicable rules and regulations of the
self-regulatory organizations and governmental authorities.

9. As transações estão sujeitas às regras e regulamentos aplicáveis das
organizações autorreguladoras e autoridades governamentais.

10. Transactions are subject to all other agreements applicable to your
accounts.

10. As transações estão sujeitas a todos os outros acordos aplicáveis às
suas contas.

 I acknowledge that I have read and understand the above risks, and I
agree to the terms and conditions above. By selecting Submit below, I
understand that I am enabling extended-hours trading to this account.

 Reconheço que li e compreendi os riscos acima, e concordo com os
termos e condições acima. Ao selecionar Submeter abaixo, entendo que
estou permitindo negociações de horário prolongado para esta conta.

