CONTRATO UNIFORME: PRAZOS E INDENIZAÇÃO

10. PRAZO E RESCISÃO. Sem prejuízo do estrito cumprimento pelo Assinante das disposições
do presente Adendo, o fornecimento de Dados de Mercado por quaisquer Bolsas de Valores
continuará durante a vigência do acordo entre o Assinante e o Vendedor, assim como por
qualquer período de renovação do Adendo. Além disso, entende-se que as disposições
estabelecidas nos parágrafos 2(a) e 2(b) deste Instrumento permanecerão após a rescisão
do presente Termo Aditivo.
11. INDENIZAÇÃO. O Assinante deverá indenizar e defender o Vendedor, as Bolsas de
Valores e seus respectivos membros, conselheiros, diretores, funcionários e agentes, por ou
contra todas e quaisquer reclamações decorrentes ou relacionadas com o presente Adendo,
incluindo, mas não limitado a, qualquer responsabilidade por perdas e danos (incluindo,
mas não limitado a, honorários advocatícios e outras despesas) causados por qualquer
inexatidão ou omissão, falha ou atraso do Assinante no fornecimento ou manutenção de
qualquer relatório ou registro que por este deva ser mantido, nos termos deste
instrumento.

UNIFORM AGREEMENT: TERMS AND INDEMNIFICATION

10. TERM AND TERMINATION. Subject to Subscriber’s strict compliance with the provisions
of this Addendum, the provision of Market Data by any of the Exchanges hereunder will
continue in force during the term of the agreement between Subscriber and Vendor and any
renewal term thereof. In addition, it is understood that the provisions set forth
in paragraphs 2(a) and 2(b) of this Addendum shall survive the termination of this
Addendum.
11. INDEMNIFICATION. Subscriber will indemnify, defend and hold Vendor and the
Exchanges, and their respective members, directors, officers, employees and agents
harmless from and against any and all claims arising out of or in connection with this
Addendum, including, without limitation, any liability, loss or damages (including, without
limitation, attorneys’ fees and other expenses) caused by any inaccuracy in or omission
from, Subscriber’s failure to furnish or to keep, or Subscriber’s delay in furnishing or
keeping, any report or record required to be kept by Subscriber hereunder.

