Contrato de especialista da Atheneum Partners
Este Contrato entre você e a Atheneum Partners GmbH (Atheneum ou nós) rege o seu
relacionamento como Especialista com a Atheneum e nossos clientes. Você concorda em
participar da nossa Plataforma de especialistas, que consiste em profissionais que possuem
conhecimento especializado em uma área específica e que estão dispostos a fornecer
percepções não confidenciais para nós e nossos clientes, como consultas e participação em
pesquisas (Projetos).
Sem conflitos
Você concorda que não está impedido de participar da nossa Plataforma de especialistas por
contrato ou obrigação jurídica, empregatícia, contratual, fiduciária, de não divulgação ou outro
tipo de contrato ou obrigação que possa ter, e que obteve as aprovações necessárias do seu
empregador ou de outras pessoas para permitir a sua participação como Especialista conosco.
Você concorda que está participando da nossa Plataforma de especialistas em sua capacidade
pessoal e que está expressando suas próprias opiniões e pontos de vista. Você entende que é
livre para recusar qualquer Projeto e não aceitará nenhum Projeto que possa representar um
conflito de interesses, violar a lei ou se relacionar a qualquer assunto ou entidade que você
esteja impedido de discutir.
Caso seja consultor de investimentos, corretor ou profissional de serviços financeiros, você
concorda em não realizar consultorias de investimento, tarifário ou recomendar títulos durante
o Projeto. Caso seja cientista, pesquisador, médico, enfermeiro ou outro profissional médico,
você concorda em não discutir estudos clínicos não públicos, processos da FDA ou outros
conhecimentos não públicos relacionados a qualquer estudo clínico, e você não oferecerá
aconselhamento médico. Caso seja contador ou auditor, você concorda em não discutir sobre
seus clientes atuais ou clientes auditados nos últimos 12 meses. Você concorda em não discutir
questões contábeis ou financeiras relacionadas ao seu empregador atual, nem dar qualquer
conselho contábil. Caso seja advogado, você não dará aconselhamento jurídico, nem
estabelecerá uma relação cliente-advogado. Caso seja funcionário público, você não discutirá
sobre legislação, regulamentação, política, contratos ou negócios nos quais possa votar ou, de
outra forma, influenciar. Caso seja executivo, diretor ou membro do Conselho de alguma
empresa, você concorda em não consultar quando uma oferta pública inicial, fusão ou oferta
pública de aquisição estiver pendente.
Honestidade
Você concorda em fornecer à Atheneum informações precisas e atuais sobre sua formação,
emprego e experiência, e atualizar essas informações conosco em tempo hábil. Você concorda
que não fornecerá informações falsas ou enganosas para nós ou nossos clientes. Você declara
que jamais foi condenado, se declarou culpado ou admitiu cometer um crime ou ofensa
envolvendo desonestidade. Você concorda que a remuneração que pagamos a você é
exclusivamente pela experiência e opiniões que você oferece durante o Projeto. Você concorda
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que não é funcionário da Atheneum e não pode falar em nosso nome; em vez disso, você é
consultor independente que concorda em cumprir as obrigações fiscais, de retenção, de
geração de relatórios e outras obrigações governamentais ou regulatórias aplicáveis criadas
pelos Projetos nos quais optar por trabalhar.
Confidencialidade
Você entende que, como Especialista, receberá informações confidenciais da Atheneum e dos
nossos clientes, bem como sobre a Atheneum e nossos clientes. Você concorda em manter
essas informações estritamente confidenciais e não as divulgará por nenhum motivo, salvo se
receber a prévia aprovação expressa da nossa advogada, pelo e-mail
Susan.Mathews@atheneum-partners.com. Você deve considerar todas as informações que
receber sobre o Projeto, inclusive os nomes dos clientes, os tópicos, as perguntas e qualquer
outra informação que tomar conhecimento por meio da sua função como Especialista, como
confidenciais. Você entende que não pode tomar providências que beneficiem você ou
qualquer outra pessoa física ou jurídica com base nas informações que obtém durante o
Projeto. Mais especificamente, você não pode negociar nenhum título relacionado a empresas,
clientes ou informações mencionadas ou identificadas durante o Projeto. Essas disposições
limitam a sua capacidade de comprar ou vender alguns títulos, mas você concorda que está de
acordo com essa limitação e que a cumprirá.
Relacionamento cooperativo
Estamos aqui para ajudar você. Nos esforçamos para direcionar Projetos que sejam
interessantes e sem complicações. Dessa forma, você precisa nos manter informados. Você
concorda que não se comunicará de maneira independente com nossos clientes por um ano
após o Projeto com determinado cliente e entende que, se fizer isso, estará violando este
Contrato. Nossos clientes se beneficiam deste Contrato e confiam na sua cooperação e esforços
de boa-fé para cumpri-lo. Alguns clientes querem ter certeza de que não se esquecerão das
valiosas percepções fornecidas por você, sendo assim, poderemos gravar suas conversas. Você
concorda que nós ou nossos clientes podemos gravar e ouvir suas comunicações, bem como
criar uma transcrição quando solicitado. Se alguma vez discordarmos de questões relacionadas
a este Contrato ou de outra forma, tentaremos resolvê-las de forma amigável ou por meio do
Tribunal de Arbitragem Internacional de Londres. Você concorda em cooperar conosco caso a
Atheneum se envolva em alguma disputa relacionada a algum Projeto do qual você tenha
participado.
Remuneração
Valorizamos a sua experiência e tempo, e reconhecemos que você merece ser recompensado
por isso. Dessa forma, informaremos qual taxa horária nossos clientes estão dispostos a pagar
para você pelo projeto específico. Em alguns casos, dependendo do tipo de projeto e
orçamento, você pode negociar sua taxa horária. Se a consulta durar menos de dez minutos,
nenhuma remuneração será paga porque, de modo geral, isso indica que o cliente não foi uma
boa combinação para você. Você será remunerado pelo intervalo de 30 minutos, com
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incrementos posteriores a cada 15 minutos. Você concorda que uma margem de tolerância não
remunerada de 5 minutos seja fornecida a cada cliente para encerrar a consulta.
A Atheneum faz o possível para proteger sua privacidade. Clique aqui para consultar nossas
políticas de privacidade: https://www.atheneum.ai/privacy-policy/. Você entende que a
Atheneum pode encerrar nosso relacionamento com você a qualquer momento, por qualquer
motivo. Caso tenha alguma dúvida sobre negociação de títulos de alguma empresa relacionada
a determinado Projeto ou como se retirar da nossa Plataforma de especialistas, envie um email para compliance@atheneum-partners.com.
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