STATUS DE PROFISSIONAL/NÃO-PROFISSIONAL

Você é um não-profissional se reunir todos os critérios a seguir, durante todo o período de
vigência da Assinatura:
1.

Você é Assinante individual, não o fazendo por intermédio de empresa, corporação,
parceria ou associação.

2.

Você faz uso das informações exclusivamente para investimentos pessoais, não o
fazendo em conexão com qualquer corretora ou em razão de exercício profissional.

3.

Você recebe as informações somente no local onde indicou e declarou, através de
equipamento identificado, e você não fornece as informações recebidas para outras
pessoas.

4.

Você não é um corretor de valores, agente registrado, consultor de investimentos,
corretor de mercadorias e futuros ou commodities, membro da Bolsa de Valores ou
de Associações de Mercado de Contratos Futuros, proprietário, parceiro, sócio ou
associado destas instituições.

5. Você não é contratado de um banco ou companhia de seguros ou uma afiliada de
qualquer um destes, para desempenho de funções relacionadas com valores
mobiliários ou investimentos em mercado de contratos futuros.

PROFESSIONAL/NON-PROFESSIONAL STATUS

You are a non-professional if you meet all the following criteria for the entire term of our
subscription:
1. You are subscribing in your own individual capacity and not on behalf of a firm,
corporation, partnership, trust, or association.
2. You use the information solely in connection with your individual personal
investment activities and not in connection with any trade or business activities.
3. You receive the information only at your stated location and via the identified
equipment and do not furnish the information to any other persons.
4. You are not a securities broker-dealer, registered representative, investment
advisor, futures commission merchant, commodities introducing broker or
commodity trading advisor, member of the Securities Exchange or Association or
Futures Contract market, or any owner, partner, or associated person of the
foregoing.
5. You are not employed by a bank or an insurance company or an affiliate of either to
perform functions related to securities or commodity futures investment or trading
activity.

