
A Avenue Securities LLC é membro da FINRA e da SIPC. Ela fornece seus serviços exclusivamente 

nos 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 constituídos na República Federativa do Brasil, e tais 

serviços não foram registrados e não estão sujeitos à supervisão da CVM ou qualquer outro 

órgão regulador brasileiro. Nada aqui deve ser entendido como uma oferta direta de serviços 

dirigida a esses investidores. 

O investimento em títulos envolve risco, incluindo possível perda do principal. Os produtos de 

valores mobiliários são: Sem seguro FDIC · Sem garantia bancária · Pode perder valor. 

As informações contidas neste site não devem ser usadas, nem interpretadas como uma 

solicitação de venda, nem uma solicitação de compra, de ações de qualquer fundo ou qualquer 

outro produto de investimento em qualquer jurisdição. Nenhuma oferta ou solicitação poderá 

ser realizada antes da entrega definitiva dos documentos da oferta. As informações neste site 

não devem ser usadas, nem interpretadas como recomendação de investimento, tributária, 

jurídica, financeira ou outros.  

As taxas e as despesas, incluindo aquelas que se aplicam a um investimento contínuo em um 

fundo, são descritas no prospecto atual do fundo. A Avenue Securities, ou suas empresas 

afiliadas, recebem remuneração relacionada a (i) acesso, compra ou resgate, e/ou manutenção 

de posições em fundos de investimento e outros produtos de investimento (“fundos”), (ii) 

infraestrutura necessária para dar suporte aos referidos fundos, além de compensação adicional 

por serviços ao investidor, suporte e manutenção de infraestrutura, e programas de análise, 

engajamento e marketing. Essa compensação poderá ter a forma de cobrança 12b-1 descritos 

no prospecto e/ou taxas adicionais pagas pelo fundo, seu assessor de investimento ou uma 

afiliada. A Avenue reserva o direito de alterar os fundos disponíveis sem taxa de transação e de 

retomar a cobranças das taxas em qualquer fundo.  

Uma taxa de operação de $20 por ordem poderá ser cobrada pela nossa custodiante, Apex.  

Alguns fundos poderão cobrar uma taxa operacional de curto-prazo cada vez que você vender 

ou trocar ações mantidas por um período inferior a um certo número de dias (operação de curto-

prazo). Consulte o prospecto atual do fundo para mais detalhes.  

© 2022 Morningstar. Todos os direitos reservados. As informações, os dados, as análises e as 

opiniões contidas neste plataforma (1) incluem informações confidenciais ou proprietárias da 

Morningstar, (2) podem incluir ou derivar de informações de conta fornecidas pelo seu assessor 

financeiro, as quais não podem ser verificadas pela Morningstar (3) não podem ser copiadas, 

nem redistribuídas, (4) não constituem recomendação de investimento oferecido pela 

Morningstar, (5) são fornecidos unicamente para fins de informação e, portanto, não são uma 

solicitação de compra ou venda de um valor mobiliário, e (6) não têm a garantia de estarem 

corretas, completas, ou precisas. Exceto quando exigido por lei, a Morningstar não se 

responsabiliza por nenhuma decisão de investimento, nenhum dano ou outras perdas 

resultantes, ou relacionadas a estas informações, dados, análises ou opiniões, ou de seu uso.  

Os dados sobre os fundos de investimento são fornecidos pela Morningstar, Inc. Embora a 

Avenue acredite que os dados coletados de fontes terceiras sejam confiáveis, ela não revisa as 

referidas informações e não pode garantir sua precisão, completude ou tempestividade. A 

Avenue não se responsabiliza por nenhuma perda ou dano decorrente de qualquer uso destas 

informações fornecida por terceiros. O valor líquido do bem (“NAV”) exibido no momento da 
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ordem é o preço de fechamento do dia útil anterior. O NAV que você receberá será no final do 

dia útil em que você inserir o pedido, desde que o pedido seja inserido antes do horário limite 

para a colocação do pedido de fundo investimento. Horários de corte podem variar para cada 

fundo, você deve verificar o prospecto atual do fundo para obter as informações mais 

atualizadas com relação aos horários de corte.  

Taxa 12(b)-1  

A Avenue recebe a taxa 12(b)-1 por, entre outras coisas, fornecer serviços contínuos a clientes, 

incluindo a manutenção de contas de clientes, respostas às perguntas de clientes e o 

fornecimento de informações relacionadas a investimentos, mediante solicitação. As taxas 

12(b)-1 geralmente são pagas com os ativos do fundo mensal ou trimestralmente e remitidas 

pelo distribuidor do fundo de investimento mediante um acordo de venda e sujeito aos termos 

do plano 12(b)-1 do fundo, conforme descrito no prospecto do fundo. O valor da taxa 12(b)-1 

variará de acordo com a classe do ativo adquirido. Os valores das taxas 12(b)-1 refletidos nesta 

ferramenta poderão, em alguns casos, representar o índice contratual máximo disponibilizado 

no prospecto do fundo. No entanto, o valor real pago à Avenue poderá ser menor. Além disso, 

alguns fundos impõem uma renúncia de taxa ou despesa limite semelhante. As referidas 

renúncias de taxas ou limites também pode diminuir os pagamentos de taxas 12(b)-1 em 

comparação com os valores divulgados nesta Ferramenta. 

Outras compensações 

A Avenue poderá receber compensações mensais ou trimestrais adicionais dos fundos ou dos 

seus prestadores de serviços afiliados por serviços contínuos a acionistas, que podem incluir o 

registro e os serviços relacionados que seriam, em geral, realizados pelos fundos. Os referidos 

valores, que por vezes podem ser referidos como “compartilhamento de receita” quando pagos 

pelo assessor de investimento do fundo ou outros afiliados do fundo, são calculados como taxas 

por posição ou como uma porcentagem anual a pagar sobre os ativos do fundo mantidos em 

sua conta no plano.  

Confira o histórico da Avenue Securities LLC no BrokerCheck da FINRA.  

Veja todos os avisos importantes sobre investimentos: https://avenue.us/termos/ 
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