AVENUE SECURITIES
GENERAL DISCLAIMER

AVENUE SECURITIES
TERMOS GERAIS

Avenue Securities LLC is a member of FINRA
and SIPC. It provides its services exclusively
in and from the United States. Avenue
Securities LLC is not authorized by the
Brazilian
Securities
and
Exchange
Commission (CVM) to directly offer securities
distribution services to investors residents,
domiciled or incorporated in the Federative
Republic of Brazil. Nothing here in should be
understood as a direct offer of services
addressed to such investors.

A Avenue Securities LLC é membro da
FINRA e da SIPC. Ele 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 deve ser entendido como
uma oferta direta de serviços endereçados a
esses investidores.

Notwithstanding the foregoing, Avenue
Securities LLC has entered into an agreement
with Coin Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. (“Coin”), a Brazilian securities
distributor duly authorized by the Brazilian
Central Bank and CVM, by which Coin makes
available the offering of Avenue Securities
LLC’s services to investors resident, domiciled
or incorporated in the Federative Republic of
Brazil, pursuant to CVM’s Guidance Opinion n.
33/2005 (Parecer de Orientação da CVM nº
33, of 2005.09.30). Coin’s services shall not
be understood as an offer of securities
directed to such investors. Although Coin has
been engaged to provide the above mentioned
services, Avenue Securities LLC provides its
services exclusively in and from the United
States and under applicable US rules and
regulations. Such services have not been
registered nor are subject to the oversight of
CVM or other Brazilian regulator. Investors
resident, domiciled or incorporated in the
Federative Republic of Brazil which have
become clients of Avenue Securities LLC
through Coin may contact us
at
customer@avenue.us or Coin’s ombudsman
at 0800 722 2274 for claims or questions on
the offering of the services provided by
Avenue Securities LLC.

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,
pela qual a Coin disponibiliza a oferta de
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
mencionados acima, a Avenue Securities LLC
fornece seus serviços exclusivamente nos
Estados Unidos e sob as regras e
regulamentos aplicáveis aos EUA. Tais
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 em customer@avenue.us ou
através do ombudsman da Coin em 0800 722
2274 para reclamações ou dúvidas sobre a
oferta dos serviços prestados pela Avenue
Securities LLC.

Avenue is the brand name of the websites and

Avenue é o nome da marca dos sites e

digital platforms operated by Avenue Holdings
Inc. and its affiliated companies.

plataformas digitais operados pela Avenue
Holdings Inc. e suas empresas afiliadas.

Securities products and services are offered to
self-directed investors through Avenue
Securities LLC, member FINRA/SIPC.
Avenue Securities LLC does not make
recommendations
or
offer
investment,
financial, legal or tax advice.

Os produtos e serviços de valores mobiliários
são
oferecidos
a
investidores
autodirecionados por meio da Avenue
Securities, LLC, membro FINRA / SIPC. A
Avenue Securities não faz recomendações
nem oferece consultoria em investimentos,
financeiros, legais ou fiscais.

Avenue Global Advisors LLC is a registered
investment adviser registered with the United
States Securities and Exchange Commission
(“SEC”). It provides its services exclusively in
and from the United States. Nothing in this
page should be understood as an offer of
Avenue Global Advisors LLC’s services.

A Avenue Global Advisors LLC é uma
consultora de investimentos registrada na
Comissão de Valores Mobiliários dos Estados
Unidos ("SEC"). Ela fornece seus serviços
exclusivamente nos Estados Unidos. Nada
nesta página deve ser entendido como uma
oferta dos serviços da Avenue Global
Advisors LLC.

Customer cash balances in Brazilian Real are
held at Banco Bexs S/A, a Brazilian regulated
bank. Funds held by Banco Bexs are not
covered by SIPC. Banco Bexs S/A is not
affiliated with Avenue Securities LLC.

Os saldos de caixa dos clientes em reais são
mantidos no Banco Bexs S/A, um banco
brasileiro regulamentado. Os fundos mantidos
pelo Banco Bexs não são cobertos pelo
SIPC. O Banco Bexs S/A não é afiliado à
Avenue Securities LLC.

Funds transfer functionality is provided by
Avenue Meios de Pagamento Ltda, a nonbank financial services company located in
Brazil.

A funcionalidade de transferência de fundos é
fornecida pela Avenue Meios de Pagamento
Ltda, uma empresa de serviços financeiros
não bancários localizada no Brasil.

Customer fund transfers in US dollars are
processed by Avenue Cash LLC, a US Money
Services Business registered with FinCEN.

As transferências de fundos do cliente em
dólares americanos são processadas pela
Avenue Cash LLC, uma empresa de serviços
monetários dos EUA registrada no FinCEN.

Avenue Holdings Inc., Avenue Securities LLC,
Avenue Global Advisors LLC, Avenue Cash
LLC and Avenue Meios de Pagamento are
separate but affiliated companies.

Avenue Holdings Inc., Avenue Securities LLC,
Avenue Global Advisors LLC, Avenue Cash
LLC e Avenue Meios de Pagamento são
empresas separadas, mas afiliadas.
Investir em produtos mobiliários envolve
risco, incluindo possível perda de principal.

Investing in securities products involves risk,
including possible loss of principal. Securities
products are: Not FDIC insured · Not bank
guaranteed · May lose value.
System response and account access times
may vary due to a variety of factors, including
trading volumes, market conditions, system
performance, and other factors.

Os produtos de valores mobiliários são: Não
possui seguro FDIC · Não possui garantia
bancária · Pode perder valor.
Os tempos de resposta do sistema e de
acesso à conta podem variar devido a uma
variedade de fatores, incluindo volumes de
negociação,
condições
de
mercado,
desempenho do sistema e outros fatores.

Where an investment is denominated in a
currency other than the investor's currency,
changes in rates of exchange may have an

Quando um investimento é denominado em
uma moeda que não seja a moeda do
investidor, as mudanças nas taxas de câmbio

adverse effect on the value, price of, or
income derived from the investment.

podem ter um efeito adverso no valor, preço
ou receita derivada do investimento.

Investors should consider the investment
objectives, risks, and charges and expenses
of a mutual fund or Exchange Traded Fund
(“ETF”) carefully before investing. Before
investing in any mutual fund or ETF, you
should consider its investment objective, risks,
charges and expenses. Contact us at
customer@avenue.us for a prospectus,
offering circular or, if available, a summary
prospectus containing this information. Read it
carefully. ETFs are subject to market
fluctuation and the risks of their underlying
investments. ETFs are subject to management
fees and other expenses. Unlike mutual funds,
ETF shares are bought and sold at market
price, which may be higher or lower than their
NAV, and are not individually redeemed from
the fund. Investment returns will fluctuate and
are subject to market volatility, so that an
investor's shares, when redeemed or sold,
may be worth more or less than their original
cost. ETFs are subject to risks similar to those
of stocks. Some specialized exchange-traded
funds can be subject to additional market
risks. Leveraged and inverse exchange traded
products are not designed for buy and hold
investors or investors who do not intend to
manage their investment on a daily basis.
These products are for sophisticated investors
who understand their risks (including the effect
of daily compounding of leveraged investment
results), and who intend to actively monitor
and manage their investments on a daily
basis.

Os
investidores
devem
considerar
cuidadosamente os objetivos, riscos e
encargos e despesas de um fundo mútuo ou
Fundo Negociado em Bolsa (“ETF”) antes de
investir. Antes de investir em qualquer fundo
mútuo ou ETF, considere seu objetivo, riscos,
encargos e despesas de investimento. Entre
em
contato
conosco
em
customer@avenue.us para obter um
prospecto, oferecendo um prospecto circular
ou, se disponível, um resumo contendo essas
informações. Leia atentamente. Os ETFs
estão sujeitos à flutuação do mercado e aos
riscos de seus investimentos subjacentes. Os
ETFs estão sujeitos a taxas de administração
e outras despesas. Diferentemente dos
fundos mútuos, as ações da ETF são
compradas e vendidas pelo preço de
mercado, que pode ser maior ou menor que o
seu
NAV,
e
não
são
resgatadas
individualmente do fundo. Os retornos do
investimento variam e estão 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.
Alguns fundos negociados em bolsa
especializados podem estar sujeitos a riscos
adicionais de mercado. Os produtos
negociados em bolsa alavancada e inversa
não são projetados para comprar e manter
investidores ou investidores que não
pretendem gerenciar seus investimentos
diariamente. Esses produtos são para
investidores sofisticados que entendem seus
riscos (incluindo o efeito da composição diária
dos
resultados
de
investimentos
alavancados) e que pretendem monitorar e
gerenciar ativamente seus investimentos
diariamente.

In general, the bond market is volatile, and
fixed income securities carry interest rate risk.
(As interest rates rise, bond prices usually fall,
and vice versa. This effect is usually more
pronounced for longer-term securities.) Fixed
income securities also carry inflation risk,
liquidity risk, call risk, and credit and default
risks for both issuers and counterparties.
Unlike individual bonds, most bond funds do
not have a maturity date, so holding them until
maturity to avoid losses caused by price
volatility is not possible.

Em geral, o mercado de títulos é volátil e os
títulos de renda fixa apresentam risco de taxa
de juros. (À medida que as taxas de juros
aumentam, os preços dos títulos geralmente
caem e vice-versa. Esse efeito costuma ser
mais pronunciado para títulos de longo
prazo.) Os títulos de renda fixa também
apresentam risco de inflação, risco de
liquidez, risco de chamada e risco de crédito
e inadimplência para ambos os emissores. e
contrapartes. Diferentemente dos títulos
individuais, a maioria dos fundos de títulos

Any fixed income security sold or redeemed
prior to maturity may be subject to loss. Highyield/non-investment-grade bonds involve
greater price volatility and risk of default than
investment-grade bonds.

não tem data de vencimento, portanto, não é
possível mantê-los até o vencimento para
evitar perdas causadas pela volatilidade dos
preços. Qualquer garantia de renda fixa
vendida ou resgatada antes do vencimento
pode estar sujeita a perda. Os títulos de alto
rendimento / sem grau de investimento
envolvem maior volatilidade dos preços e
risco de inadimplência do que os títulos com
grau de investimento.

Be sure to consider your own financial
situation, perform thorough research, and
consult with a qualified tax professional before
making any investment decisions concerning
REITs. Investments in REITs and other real
estate securities are subject to the same risks
as direct investments in Real Estate. The Real
Estate industry is particularly sensitive to
economic downturns.

Certifique-se de considerar sua própria
situação financeira, realizar uma pesquisa
completa e consultar um profissional tributário
qualificado antes de tomar qualquer decisão
de investimento referente a REITs. 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 às
crises econômicas.

Keep in mind that while diversification may
help spread risk, it does not assure a profit or
protect against loss. There is always the
potential of losing money when you invest in
securities or other financial products. Investors
should consider their investment objectives
and risks carefully before investing. The price
of a given security may increase or decrease
based on market conditions and customers
may lose money, including their original
investment.

Lembre-se de que, embora a diversificação
possa ajudar a espalhar riscos, ela não
garante lucro nem protege contra perdas.
Sempre existe o potencial de perder dinheiro
quando você investe em valores mobiliários
ou
outros
produtos
financeiros.
Os
investidores
devem
considerar
cuidadosamente seus objetivos e riscos de
investimento antes de investir. O preço de um
determinado título pode aumentar ou diminuir
com base nas condições do mercado e os
clientes podem perder dinheiro, incluindo seu
investimento original.

The information provided on this website is
general in nature and not intended to be a
substitute for specific individualized tax, legal
or investment planning advice. Investors
should inform themselves of and, when
appropriate, consult a professional advisor
concerning potential tax consequences
associated with purchasing, buying, holding or
disposing of shares under the laws of their
country of citizenship, residence, domicile or
incorporation. Legislative, administrative or
judicial changes may modify the tax
consequences and as is the case with any
investment, there can be no guarantee that
the tax position or proposed tax position
prevailing at the time an investment is made
will endure indefinitely. Nothing on this website
should
be
considered
an
offer,
recommendation, solicitation of an offer, or
advice to buy or sell any security.

As informações fornecidas neste site são de
natureza geral e não pretendem substituir um
aconselhamento individualizado e específico
sobre impostos, leis ou planejamento de
investimentos. Os investidores devem se
informar e, quando apropriado, consultar um
profissional sobre possíveis conseqüências
fiscais associadas à oferta, compra, posse ou
alienação de ações de acordo com as leis de
seu país de cidadania, residência, domicílio
ou incorporação. Alterações legislativas,
administrativas ou judiciais podem modificar
as conseqüências tributárias e, como é o
caso de qualquer investimento, não há
garantia de que a posição fiscal ou a posição
tributária proposta que prevalece no momento
em que um investimento é realizado durará
indefinidamente. Nada neste site deve ser
considerado uma oferta, recomendação,
solicitação de oferta ou conselho para

comprar ou vender qualquer título.

Check the background of Avenue
Securities LLC on FINRA’s BrokerCheck.

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

Check the information on Avenue Global
Advisors LLC on SEC’s IAPD.

Verifique as informações na Avenue
Global Advisors LLC na IAPD da SEC.

Trademarks and logos are the property of their
respective owners and do not represent
endorsements of any kind. Unless otherwise
noted, Avenue Securities LLC and its affiliates
are not partners, affiliates, or licensees of
these companies.

As marcas registradas e os logotipos são de
propriedade de seus respectivos proprietários
e não representam nenhum tipo de endosso.
Salvo indicação em contrário, a Avenue
Securities LLC e suas afiliadas não são
parceiras, afiliadas ou licenciadas dessas
empresas.

Click here
disclaimer.

Veja todos os avisos importantes sobre
investimentos.
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