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Dentro do quadro 

4. Sobre a contraparte da operação coberta 

Esta empresa, a fim de minimizar quaisquer 

riscos de prejuízo desta empresa decorrente 

das transações via Partners FX, realiza 

operações cobertas com qualquer uma das 

seguintes instituições financeiras: UBS AG 

Bank (UBS, serviços bancários sob a 

supervisão da Comissão Federal de Bancos da 

Suíça); Goldman Sachs Japan Co., Ltd. 

(Corretora de ações sob supervisão da Agência 

de Serviços Financeiros do Japão); Barclays 

Bank (serviços bancários sob supervisão da 

Agência de Serviços Financeiros da Inglaterra); 

Deutsche Bank (DB, serviços bancários sob a 

supervisão da Secretaria Federal de Finanças 

da Alemanha); Commerzbank (serviços 

bancários sob a supervisão da Secretaria 

Federal de Finanças da Alemanha); Bank of 

America, N.A. (serviços bancários sob a 

supervisão da Agência de Supervisão 

Financeira dos Estados Unidos); The Royal 

Bank of Scotland plc (serviços bancários sob 

supervisão da Agência de Serviços Financeiros 

da Inglaterra); Citibank, N.A. (serviços bancários 

sob supervisão das agências de supervisão 

financeira dos Estados Unidos e Inglaterra); 

JPMorgan Chase Bank, N.A. (serviços 

bancários sob a supervisão da Agência de 

Supervisão Financeira dos Estados Unidos); 

Daiwa Securities Capital Markets Co., Ltd. 

(Corretora de investimentos financeiros sob 

supervisão da Agência de Serviços Financeiros 

do Japão); Advanced Markets, LLC (serviços de 

derivativos sob a supervisão da Agência de 

Supervisão Financeira dos Estados Unidos); 

Lucid Markets (serviços de investimentos 

financeiros sob supervisão da Agência de 

Serviços Financeiros da Inglaterra); Credit 
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Suisse Group AG (serviços bancários sob a 

supervisão da Comissão Federal de Bancos da 

Suíça). 

Suisse Group AG (serviços bancários sob a 

supervisão da Comissão Federal de Bancos da 

Suíça); Société Générale (serviços bancários 

sob supervisão da Autoridade de Mercados 

Financeiros da França). 
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(3) Procedimento de pedidos 
(E) Restrição dos pedidos 
Caso em um mesmo dia operacional a 
quantidade de pedidos ou o volume de 
operações enquadrem-se em um dos itens 
abaixo, a partir desse momento não serão mais 
recebidos pedidos de início neste mesmo dia 
operacional. 
●Quantidade de operações: 500 vezes 
● Volume de operações: 200 milhões de 
unidades monetárias operadas 
●Volume acumulado de novas operações em 
aberto de 100 milhões de unidades monetárias
E os pedidos pelo Valor de Mercado e Valor de 
Mercado-SA podem não ser recebidos quando 
o intervalo de tempo entre os pedidos 
contínuos seja curto. 

Sem mais 


