CONTRATO UNIFORME: DISPOSIÇÕES GERAIS

12. DIVERSOS. Em caso de qualquer violação pelo assinante de suas obrigações, cada
uma das Bolsas de Valores será considerada como uma terceira interessada, beneficiária
do presente Termo Aditivo e poderá intentar uma ação para fazer valer os seus termos
diretamente contra o Assinante. Quaisquer ações decorrentes deste Contrato entre o
CFE, CBOT, CME, KCBOT, ou ONE CHICAGO e o Assinante, serão regidas e interpretadas
de acordo com as leis internas (e não a lei dos conflitos) do Estado de Illinois. Quaisquer
ações decorrentes deste Contrato entre a KCBOT e o Assinante, serão regidas e
interpretadas de acordo com as leis internas (e não a lei dos conflitos) do Estado do
Missouri. Quaisquer ações decorrentes deste Contrato entre NYMEX, COMEX, ou NYBOT
e o Assinante, serão regidas e interpretadas de acordo com as leis internas (e não a lei
dos conflitos) do Estado de Nova York. O Assinante não poderá transferir toda ou
qualquer parte deste Contrato sem o consentimento prévio e por escrito das Bolsas de
Valores (quando aplicável). Nem o Vendedor e nem o Assinante poderão modificar ou
alterar os termos deste Contrato. Em caso de qualquer conflito entre os termos e
condições do presente Termo Aditivo e qualquer outro acordo relativo ao recebimento
e uso dos Dados de Mercado pelo Assinante, incluindo, mas não limitado a, o acordo
entre fornecedor e o Assinante referido na Sessão 3(a) deverão prevalecer os termos
deste Adendo. Se, por qualquer motivo, uma ou mais disposições do presente Contrato
for inválida, as disposições remanescentes permanecerão em pleno vigor e efeito.

UNIFORM AGREEMENT: OVERALL AGREEMENTS

12. MISCELLANEOUS. In case of any breach by Subscriber of its obligations hereunder,
each of the Exchanges will be considered to be a third-party beneficiary of this
Addendum and may bring an action to enforce its terms directly against Subscriber. Any
action arising out of this Addendum between the CFE, CBOT, CME, KCBOT, or ONE
CHICAGO and Subscriber shall be governed and construed in accordance with the
internal laws (and not the law of conflicts) of the State of Illinois. Any action arising out
of this Addendum between the KCBOT and Subscriber shall be governed and construed
in accordance with the internal laws (and not the law of conflicts) of the State of
Missouri. Any action arising out of this Addendum between NYMEX, COMEX, or NYBOT
and Subscriber shall be governed and construed in accordance with the internal laws
(and not the law of conflicts) of the State of New York. Subscriber may not assign all or
any part of this Addendum without the prior written consent of the Exchanges (as
applicable). Neither Vendor nor Subscriber may modify or amend the terms of this
Addendum. In the event of any conflict between the terms and conditions of this
Addendum and any other agreement relating to Subscriber’s receipt and use of Market
Data, including, without limitation, the agreement between Vendor and Subscriber
referred to in Section 3(a), the terms and conditions of this Addendum will prevail. If, for
any reason, one or more provisions of this Addendum is held invalid, the other
provisions of the Agreement shall remain in full force and effect.

