
 

BUSINESS CONTINUITY PLAN DISCLOSURE 

STATEMENT 

 

EXHIBIT–A - Summary Plan Disclosure 

 

Overview 

The Firm has created and implemented a Business 

Continuity Plan (“BCP”) in an effort to mitigate the 

effects related to unexpected emergency or significant 

business disruption (“SBD”) and enable the Firm to 

continue or resume trading operations as soon as 

possible.  

 

Communications and Locations of Employees 

During a Disruption 

In the event of a SBD, AVENUE will communicate key 

employees in several different ways, employing a calling 

tree, as described in this BCP. Recovery time for most of 

the applications is expected to range from immediate to 

24 hours, however, such period may vary depending on 

each situation. 

 

Communications with Customers  

AVENUE is currently able to communicate with its 

customers using telephone, e-mail, and mail. In the event 

of a SBD, AVENUE will assess which means of 

communication are still available and use the one closest 

in speed, safety and form to the means used in the past. 

Additionally, if all traditional means of communication 

are not available, AVENUE will post emergency contact 

information and instructions on the website of our Legal 

Team – Lowenstein Sandler LLP (US) and FreitasLeite 

Avvad Advogados (Brazil).   

 

 

Books & Records 

AVENUE maintains its electronic copy of its books and 

records primarily at the Microsoft OneDrive Cloud and 

SharePoint and back-up books and records at the same 

locations previously mentioned. If records are lost as the 

result of a business disruption or for any other reason, 

AVENUE has the means to recover electronic data from 

the back-up locations. 

 

 

Vendors and Counterparties 

AVENUE’s BCP may need to rely upon the recovery of 

services provided by various critical vendors. AVENUE 

has considered and analyzed the extent to which vendors 

are reliable during an SBD and their ability to provide 

needed goods or services in an emergency.  

 

 

Disclosure 

AVENUE’s BCP is designed to mitigate the effects 

related to an SBD. However, all risks of business 

interruption cannot be eliminated, and AVENUE cannot 

guarantee that systems will always and immediately be 

available or recoverable following an SBD. AVENUE 

has no control over and must rely upon the disaster 

recovery plans of its various critical business 

counterparties and vendors.  

 

DECLARAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE 

CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS 

 

ADENDO A – Divulgação do Plano Resumido 

 

Visão Geral 

A Empresa criou e desenvolveu um Plano de 

Continuidade dos Negócios (“BCP”) visando mitigar os 

efeitos causados por emergências inesperadas ou 

Distúrbio Comercial Significativo (“SBD”) para 

permitir a continuidade ou a retomada das operações da 

Empresa assim que possível.  

 

Comunicação e Locais de Funcionários Durante um 

Distúrbio  

No caso de um SBD, a AVENUE se comunicará com os 

funcionários chave de diversos modos, usando uma lista 

de chamadas, como descrito neste BCP. O tempo de 

recuperação esperado para a maior parte dos aplicativos 

é “de imediato” ou até 24 horas; entretanto, esse tempo 

pode variar de acordo com cada situação.  

 

Comunicação com Clientes  

Atualmente, a AVENUE se comunica com os seus 

clientes por meio de telefone, e-mail e carta. No caso de 

SBD, a AVENUE avaliará os meios de comunicação 

ainda disponíveis e usará o meio com velocidade e forma 

(por escrito ou verbal) mais próximas dos meios usados, 

anteriormente. Além disso, se todos os meios de 

comunicações tradicionais ficarem indisponíveis, a 

AVENUE postará dados para contatos de emergência e 

instruções na website do Time Jurídico – Lowenstein 

Sandler LLP (US) e FreitasLeite Avvad Advogados 

(Brasil).  

 

Livros & Registros  

A AVENUE mantém cópias eletrônicas dos seus livros 

e registros, primariamente, na Nuvem do Microsoft 

OneDrive, no SharePoint e nas cópias de segurança 

mantidas nos locais anteriormente mencionados. No 

caso de perda de registros por conta de distúrbio 

comercial ou qualquer outro motivo, a AVENUE detém 

os meios para recuperar os dados eletrônicos a partir dos 

locais onde são mantidas as cópias de segurança.  

 

Fornecedores e Contrapartes  

O BCP da AVENUE conta com os serviços de 

recuperação prestados por diversos fornecedores 

críticos. A AVENUE considerou e analisou a medida de 

confiabilidade desses fornecedores durante um SBD e as 

suas capacidades de fornecer bens ou serviços em caso 

de emergência.  

 

Divulgação 

O BCP da AVENUE foi projetado para mitigar os efeitos 

relacionados com SBD. Entretanto, não há como 

eliminar todos os riscos de interrupção dos negócios e a 

AVENUE não pode garantir que todos os sistemas 

estarão, sempre, de imediato disponíveis ou recuperáveis 

após um SBD. A AVENUE não tem controle total e deve 

contar com os planos de recuperação de desastres de 

diversos outros parceiros comerciais e fornecedores.  

 



In case of material changes on this BCP´s disclosure 

statement, AVENUE will send an updated copy to all of 

its clients. 

 

The information contained in this disclosure is provided 

by AVENUE for informational purposes only, and 

nothing contained herein shall be construed to amend, 

supplement, or otherwise modify any of the terms and 

conditions set forth in any customer agreement between 

you and AVENUE. 

 

No caso de alteração significativa na declaração de 

divulgação do BCP, a AVENUE encaminhará cópia 

atualizada para todos os seus clientes.  

 

A informação nesta declaração é fornecida pela 

AVENUE para fins de informação, somente, e nada 

neste instrumento será interpretado como alteração, 

aditamento ou modificação de qualquer termo e 

condição prevista em qualquer contrato entre os clientes 

e a AVENUE. 

 

 

 

 

 

 

 

 


