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CERTIFICO e dou fé, para os devidos fins, 

que nesta data me foi apresentado um 

documento em inglês, com as seguintes 

características: um CONTRATO DE 

PAGAMENTO 	UNILATERAL 

RECÍPROCO DE EXECUTANTE, que 

traduzo para o vernáculo, no seguinte teor: 

X— X— x— x x x x — x — x x — x X— x— x —X —  x —x —x — 

Contrato de Pagamento Unilateral Recíproco de Executante 

As Partes abaixo assinadas: 

Associação de Intérpretes e Músicos ("ASSIM"), com sede na Rua Apeninos, 429 -
Conjunto 516. CEP 01533-000, São Paulo, Brasil 

Por um lado 

E 

SoundExchange, Inc. ("SoundExchange"), uma organização sem fins lucrativos de 
Delaware com escritórios localizados em 733 10th Street NW, 10th Floor, Washington, 
Distrito de Columbia, 20001 

Pelo outro lado 

(Individualmente "Parte Contratante" e coletivamente as "Partes Contratantes") 

Declaram que 

Considerando que a SoundExchange foi designada pelas autoridades governamentais dos 
Estados Unidos para coletar royalties para certos usos de gravações de som nos Estados 
Unidos, de acordo com a licença estatutária codificada na lei dos Estados Unidos; 

Considerando que uma parte desses royalties é alocada aos Artistas em Destaque de 
acordo com as leis dos EUA, sejam eles membros ou registrantes da SoundExchange ou 
não; 

Visto que a SoundExchange pode ter royalties alocados para artistas de destaque que são 
membros da ASSIM; 

Considerando que a ASSIM celebra contratos de associação autorizando-a a cobrar 
royalties de seus associados fora do Brasil; 
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Considerando que o objetivo deste Contrato é facilitar o pagamento de royalties devidos aos 
membros da ASSIM e, por meio deste, remediar as dificuldades que surgirem para tais 
membros; 

Considerando que as Partes Contratantes concordam que uma gestão adequada dos 
direitos dos artistas intérpretes ou executantes exige a capacidade de distribuir eficazmente 
os royalties aos artistas, conforme exigido pelas respectivas legislações nacionais das 
Partes Contratantes e, tanto quanto possível, na proporção da utilização efetiva das 
gravações aplicáveis; 

Considerando que a SoundExchange pode pagar royalties da ASSIM aos seus respectivos 
membros de acordo com as mesmas regras e ao mesmo tempo de qualquer pagamento 
aos seus próprios membros diretos ou registrantes a partir da entrada em vigor deste 
Contrato; 

E fizeram o seguinte: 

CONTRATO 

Artigo 1 - Definições 

"Artista em Destaque" significará, com relação aos royalties coletados, alocados e pagos 
pela SoundExchange, o grupo ou conjunto performático ou, se não um grupo ou conjunto, o 
intérprete individual, identificado com maior destaque na impressão, ou de outra forma em 
conexão com o registro fonográfico realmente sendo executado. Exceto no caso de uma 
gravação de som que consiste em uma compilação de gravações de som por mais de um 
artista ou grupo ou conjunto, normalmente haverá apenas um Artista em Destaque por 
gravador. Um vocalista ou solista tocando junto com um grupo ou conjunto não é um Artista 
em Destaque, a menos que essa pessoa seja identificada em conexão com o gravador 
como o intérprete principal. Onde tanto o vocalista e solista quanto o grupo ou conjunto são 
identificados como uma única entidade e com igual proeminência, tanto o indivíduo quanto 
o grupo são qualificados como Artista em Destaque. 

"Royalties" significa com relação a quaisquer valores coletados, alocados e/ou pagos pela 
SoundExchange, dinheiro que é devido aos artistas e Artistas em Destaque, de acordo com 
e limitado pela lei dos EUA. 

Artigo 2 - Território do Contrato 

Este Contrato cobre o gerenciamento dos direitos dos artistas em destaque nos Estados 
Unidos. 

A SoundExchange está operando nos Estados Unidos sob a Lei de Direitos Autorais dos 
Estados Unidos, 17 U.S.C. Seções 112 & 114. 

Artigo 3 - Autorização para Gerenciar 
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A ASSIM garante que tem o direito de representar seus respectivos membros no território 
determinado no Artigo 2 e com relação aos direitos especificados no Anexo I deste 
Contrato. 

De acordo com os mandatos dados por seus membros, a ASSIM confere poderes à 
SoundExchange para representar, nos Estados Unidos, os membros da ASSIM quanto ao 
uso de performances gravadas protegidas pelas leis aplicáveis e convenções 
internacionais, no que diz respeito aos direitos dos artistas especificados no Anexo I a este 
Contrato. 

Artigo 4 - Filiação 

Este Contrato cobre os direitos apenas dos membros da ASSIM que autorizaram a ASSIM a 
representar o membro nos Estados Unidos. Os membros que autorizaram a ASSIM e a 
SoundExchange a coletar royalties para o intérprete no território dos Estados Unidos não 
estão cobertos por este Contrato e devem ser pagos diretamente pela SoundExchange. 

Na medida em que a ASSIM é membro da International Performers Database Association 
("IPDA"), ela deve se esforçar para verificar o Banco de Dados de Artistas Internacionais 
("IPD") para a adesão de qualquer intérprete que se inscreve para ser membro da ASSIM. 
No caso de um intérprete ser descoberto como membro ou registrante da SoundExchange 
(seja por meio do IPD ou de outra forma), a ASSIM deverá notificar a SoundExchange 
sobre tal dentro de um período de tempo razoável. 

Herdeiros de membros falecidos podem suceder na filiação. 

Artigo 5 - Responsabilidade 

As Partes Contratantes cooperarão para garantir que os membros da ASSIM recebam os 
royalties legítimos de acordo com a legislação nacional e as regras de distribuição que se 
aplicam nos Estados Unidos. 

Qualquer reclamação de royalties de membros da ASSIM será liquidada pela ASSIM. 
Portanto, nenhum membro da ASSIM pode reivindicar royalties da SoundExchange, na 
medida em que tais membros estejam cobertos por este Contrato. 

Artigo 6 - Reconhecimento Mútuo de Regras 

A ASSIM concorda que os estatutos ou regulamentos e regras de distribuição da 
SoundExchange devem controlar as distribuições nos Estados Unidos. 

Artigo 7 - Cooperação 

As Partes Contratantes concordam em fornecer-se mutuamente informações e em tomar 
todas as medidas razoavelmente necessárias para o bom funcionamento do presente 
Contrato e a gestão eficaz dos direitos a que se refere o Anexo 1. 

Artigo 8 - Custos 

A ASSIM reconhece a capacidade da SoundExchange de deduzir custos nos pagamentos 
que recebe dos usuários de gravações de som, de acordo com a legislação nacional da 
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SoundExchange ou metodologias de distribuição (doravante denominados "Custos de 
Gerenciamento"). 

Em nenhum caso a SoundExchange cobrará um Custo de Gerenciamento mais alto nos 
pagamentos que enviar à ASSIM do que cobra nos pagamentos dentro de seu próprio 
território. 

Não obstante o acima exposto, a ASSIM poderá deduzir dos royalties que recebe da 
SoundExchange os custos que legalmente pode deduzir antes do pagamento da ASSIM 
aos seus membros. 

Artigo 9 - Resolução de Disputas 

Por negociação, as Partes Contratantes envidarão todos os esforços para resolver qualquer 
controvérsia que possa surgir de ou em conexão com este Contrato ou sua aplicação. 

Quando não for possível chegar a uma resolução na negociação, o referido litígio será 
submetido e regulado pelo tribunal do Requerido. 

Artigo 10 - Força Maior e Dificuldades 

Se, por motivos de força maior ou privação, uma Parte Contratante não puder cumprir suas 
obrigações nos termos do presente Contrato, as consequências necessárias serão 
negociadas pelas Partes ou resolvidas de acordo com o Artigo 9. As Partes renegociarão 
este Contrato de boa-fé, levando em consideração as alterações que possam ter ocorrido. 

Artigo 11 - Intransmissibilidade do Contrato 

Nenhuma das Partes Contratantes terá o direito de ceder este Contrato parcial ou 
totalmente a terceiros, seja qual for, sem o consentimento por escrito da outra Parte, 
consentimento esse que não deve ser negado injustificadamente. Não obstante o acima 
exposto, qualquer Parte Contratante pode ceder este Contrato a uma matriz, subsidiária ou 
afiliada sem o consentimento da outra Parte Contratante. Para os fins deste Artigo, uma 
controladora, subsidiária ou afiliada é uma entidade com pelo menos cinquenta por cento 
(50%) do controle comum com a Parte Contratante cedente. No caso de tal cessão, a Parte 
Contratante que faz a cessão informará a outra Parte Contratante. Qualquer cessão ou 
tentativa de cessão em violação a este Artigo será nula e sem efeito. 

Artigo 12 - Revisão da Legislação 

Em caso de emendas às convenções nacionais ou internacionais aplicáveis, ou a adoção 
de novos instrumentos internacionais destinados a introduzir novos direitos ou estender os 
existentes, as Partes Contratantes concordam em alterar este Contrato para que os 
poderes mútuos de gestão possam refletir os novos disposições ou direitos. 

Artigo 13 - Proteção de Dados 

Cada Parte Contratante assegurará o cumprimento das disposições e obrigações que lhe 
são impostas pela legislação de proteção de dados aplicável em seu próprio território. 

Tradução no. 6985 	 Livro no. 67 	 Fol. 	no. 222 
Solicite documento assinado digitalmente (com token): www.celeratr 	 ntadas.com.br  

Request digitally certified document (with token) from: www e atrad.c 	 uramentadas.com.br  



Fuad Sobhi Azzam 
Tradutor Público e Intérprete Comercial 
Idioma Inglês - Matrícula JUCESP n° 933 
Brazilian Portuguese Certified Translator 

Av. Morumbi, 8.411 - cj.13 
CEP 04703-004 - São Paulo/SP 
Telefone: +55 11 5093-5050 
Cel/WA: +55 11 9 4710-5590 

contato@celeratrad.com.br  

Cada Parte Contratante será responsável por obter o consentimento necessário para a 
coleta e uso de dados pessoais que possa transmitir às outras Partes. 

Artigo 14 - Confidencialidade 

Cada Parte Contratante tomará as medidas adequadas para garantir a confidencialidade 
das informações, na medida exigida pelas disposições legais aplicáveis em seu próprio 
território. 

As Partes Contratantes devem usar as informações trocadas nos termos do presente 
Contrato apenas para a promoção deste Contrato e para quaisquer fins relacionados com o 
pagamento adequado dos artistas, incluindo, mas não se limitando a, postar/divulgar os 
nomes dos artistas autorizados e Artistas em Destaque, e representá-los em todos os 
aspectos de e perante todas as entidades governamentais e judiciais envolvidas em 
processos relevantes para determinar taxas e termos para a cobrança e distribuição de 
royalties. 

Artigo 15 - Duração 

(a) O presente Contrato entrará em vigor na data de sua conclusão e continuará em vigor 
até o final do segundo ano civil após esta data (a Data de Término). 

(b) Se qualquer uma das Partes Contratantes desejar rescindir este Contrato na Data de 
Término, ela deverá notificar por escrito a outra Parte Contratante de sua intenção de 
rescindi-lo, o mais tardar sessenta (60) dias antes da Data de Término. 

(c) Se nenhum aviso for dado nos termos da cláusula (b) acima, este Contrato 
permanecerá em vigor automaticamente por um período de doze (12) meses após a Data 
de Término anterior (a Data de Término Estendida) e esta cláusula deve continuar a operar 
para estender o prazo deste Contrato por períodos sucessivos de doze (12) meses, a 
menos que o aviso de não renovação seja dado na forma de notificação por escrito enviada 
por correio registrado por uma Parte Contratante às outras, o mais tardar sessenta (60) dias 
antes do Data de Término Estendida identificada por esta cláusula no momento da 
notificação. 

(d) Os royalties pagos por uma Parte Contratante a outra nos termos deste Contrato antes 
da rescisão podem ser distribuídos pela Parte receptora, não obstante tal distribuição 
ocorrer após a rescisão deste Contrato. 

(e) As Partes Contratantes podem rescindir o presente Contrato a qualquer momento, por 
escrito e assinado por todas as Partes Contratantes. 

(f) Uma Parte Contratante pode rescindir este Contrato em caso de violação material de 
qualquer obrigação, representação ou garantia por qualquer outra Parte Contratante 
devendo uma obrigação para a Parte Contratante rescindindo, desde que a outra Parte 
Contratante não tenha sanado tal violação material dentro de trinta (30) dias do recebimento 
da notificação de tal violação pela Parte Contratante rescindível. A falha em remeter 
royalties pelo menos uma vez por ano constituirá violação material. 
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Artigo 16 - Defesa e Indenização 

A ASSIM defenderá e isentará a SoundExchange de, e indenizará a SoundExchange 
contra, toda e qualquer responsabilidade, perda, danos e/ou custos judiciais razoáveis que 
possam resultar de negligência grosseira ou conduta dolosa da ASSIM em conexão com o 
recebimento de royalties da SoundExchange. 

Artigo 17 - Diversos 

O presente Contrato reverterá em benefício e será vinculativo para cada uma das Partes 
Contratantes do mesmo e seus respectivos sucessores e cessionários permitidos. 

Todas as notificações e outras comunicações entre as Partes Contratantes deverão ser 
feitas por escrito e serão consideradas recebidas 1) quando entregues pessoalmente; 2) 
após confirmação da transmissão por dispositivo de fax; ou 3) cinco (5) dias após o 
depósito no serviço de correio nacional de uma Parte Contratante, postagem pré-paga, com 
confirmação de entrega, endereçado às outras Partes Contratantes nos endereços 
indicados abaixo (ou qualquer outro endereço que as outras Partes possam fornecer por 
notificação escrita): 

SoundExchange: 

com uma cópia para: 

ASSIM: 

Michael J. Huppe 
Presidente & CEO 
SoundExchange, Inc. 
733 10th St. NW, 10th Floor 
Washington, DC 20001 
Telefone: +1 202.640.5858 
Fac-símile: +1 202.640.5859 

Charles Colin Rushing 
Vice-Presidente Sênior e Conselheiro Geral 
SoundExchange, Inc. 
733 10th St. NW, 10th Floor 
Washington, DC 20001 
Telefone: +1 202.640.5858 
Fac-símile: +1 202.640.5859 

Nome: 	  
Cargo: 	  
Associação de Intérpretes e Músicos Rua Apeninos, 429 
- Conjunto 516. CEP 01533-000,São Paulo, Brasil. 
Telefone: +55 11 3331 3543 

Os recursos previstos neste Contrato serão cumulativos e não impedirão a afirmação por 
qualquer Parte Contratante de quaisquer outros direitos ou a busca de quaisquer outros 
recursos contra as outras Partes Contratantes. Nenhuma falha no exercício, nenhum 
exercício parcial e nenhum atraso no exercício de qualquer direito, poder ou privilégio 
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concedido nos termos deste Contrato deverá operar como uma renúncia de tal direito, 
poder ou privilégio. 

Este Contrato expressa o entendimento integral das Partes Contratantes e substitui todos 
os acordos e compromissos anteriores e contemporâneos das Partes Contratantes com 
relação ao assunto aqui tratado. 

Cada Parte Contratante declara que não irá, direta ou indiretamente, oferecer, pagar, 
prometer pagar ou autorizar o pagamento de qualquer coisa de valor para: (i) um executivo, 
oficial, funcionário ou agente de um departamento governamental, agência ou 
instrumentalidade, (ii) um diretor, oficial, funcionário ou agente de uma empresa ou empresa 
total ou parcialmente estatal ou controlada pelo governo, (iii) um partido político ou oficial 
dele, ou candidato a cargo político, ou (iv) um executivo, oficial, funcionário ou agente de 
uma organização pública internacional (ex., o Fundo Monetário Internacional ou o Banco 
Mundial) ("Funcionário do Governo"); sabendo ou tendo uma crença razoável de que toda 
ou parte será usada para a finalidade de: (a) influenciar qualquer ato, decisão ou omissão 
de ação por um Funcionário do Governo em sua capacidade oficial, (b) induzir um 
Funcionário do Governo a usar sua influência com um governo ou instrumento para afetar 
qualquer ato ou decisão desse governo ou entidade, ou (c) garantir uma vantagem indevida. 

Cada Parte Contratante terá permissão para divulgar e publicar a existência deste Contrato. 

As disposições do Artigo 14 deste Contrato e dos Artigos 5 e 7 do Anexo I sobreviverão ao 
término ou rescisão deste Contrato por qualquer motivo. 

Se qualquer parte deste Contrato for considerada ilegal ou inexequível, tal conclusão não 
afetará a legalidade ou a exequibilidade de qualquer outra cláusula deste Contrato e tal 
cláusula continuará em vigor. 

Este Contrato pode ser firmado em qualquer número de cópias e pode ser firmado via fax. 
Cada uma dessas contrapartes será considerada um instrumento original, mas todas essas 
contrapartes juntas constituem apenas um contrato. 

Data: 27 de setembro de 2017 Data: 4 de outubro de 2017 

     

Para SOUNDEXCHANGE, INC. 	 Para ASSIM 

[assinatura] 	 [assinatura] 

ANEXO 1 

ao Contrato entre a ASSIM e a SoundExchange 

Artigo 1 - Direitos dos Intérpretes Abrangidos pelo Contrato 

Os seguintes direitos dos intérpretes conferidos aos membros da ASSIM ao abrigo da 
legislação nacional da SoundExchange são abrangidos pelo Contrato: 
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SoundExchange: 

De acordo com a Lei de Direitos Autorais dos Estados Unidos, Título 17 U.S.C. Sec. 
114(g)(2)(D), a SoundExchange coleta e distribui royalties de apresentações para Artistas 
em Destaque pela transmissão de áudio digital não interativa de gravações de som por 
meio de assinatura de rádio via satélite, webcasting e simulcasting e áudio apenas a cabo e 
televisão por satélite. 

Critérios para a proteção de gravações de som nos Estados Unidos 

De acordo com a Lei de Direitos Autorais dos Estados Unidos, Título 17 U.S.C. Sec. 
104(b)(I)-(3), as gravações de som são protegidas nos Estados Unidos se: a) os criadores 
dessas gravações de som forem nacionais dos Estados Unidos ou uma "parte do tratado" 
no momento da publicação do som gravação; b) a gravação de som é publicada pela 
primeira vez nos Estados Unidos ou em uma parte do tratado; ou c) a gravação de som tiver 
sido fixada pela primeira vez em uma parte do tratado. 

De acordo com a Lei de Direitos Autorais dos Estados Unidos, Título 17 U.S.C. Sec. 101, 
uma "parte do tratado" é definida como um "país ou organização intergovernamenta! 
diferente dos Estados Unidos que é parte de um contrato intergovernamental". De acordo 
com o Título 17 U.S.C. 

Secretário 101 um "contrato internacional" inclui o Tratado de Prestações e Fonogramas da 
WIPO." 

Artigo 2 - Objetivo do Contrato 

O objetivo do Contrato é a transferência da SoundExchange para a ASSIM dos royalties 
distribuídos aos intérpretes individuais representados pela ASSIM. A transferência deve 
cobrir os royalties cobrados pela SoundExchange, a menos que previamente distribuídos ou 
liberados de acordo com a lei. 

A SoundExchange faz distribuições domésticas de acordo com suas respectivas leis 
nacionais com base nas informações sobre o uso real de gravações de som. 

A SoundExchange, de acordo com a lei dos EUA, pagará royalties a artistas identificados 
individualmente. 

Com a finalidade de facilitar uma troca oportuna de royalties e em reconhecimento de suas 
diferentes metodologias de distribuição, sistemas e requisitos legais, as Partes Contratantes 
reconhecem que as trocas de royalties devem ser baseadas, no nível da faixa, na 
identidade do intérprete principal relatado pelos usuários de gravações de som para cada 
Parte Contratante, e conforme detalhado neste Anexo. 

As Partes Contratantes reconhecem que seus respectivos sistemas e processos mudarão 
ao longo do tempo, a fim de aumentar a eficiência e precisão de suas respectivas 
distribuições e troca de royalties nos termos do Contrato. Após tal alteração, a Parte 
Contratante que a altera informará as outras Partes Contratantes. 
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Artigo 3 - Troca de Informações 

Artigo 3.1 - Reivindicações da ASSIM à SoundExchange 

Pelo menos uma vez por ano civil da vigência deste Contrato: 

(a) A ASSIM fornecerá à SoundExchange uma lista dos artistas em destaque pelos quais 
pode coletar royalties dos EUA, juntamente com os dados de gravação de som associados 
e a programação completa dos artistas, para cada gravação em que o intérprete se 
apresentou. 

(b) A SoundExchange processará os dados fornecidos pela ASSIM e fará o pagamento 
aplicável à ASSIM para os intérpretes em destaque reivindicados. 

Artigo 3.2 - Conflitos de Mandato 

Na medida em que a SoundExchange representa diretamente qualquer intérprete em 
destaque, a SoundExchange pode continuar a pagar diretamente a tal intérprete em 
destaque. 

Na medida em que a SoundExchange já está pagando outra Organização de Gestão 
Coletiva ("CMO") por um intérprete reivindicado pela ASSIM, tais reivindicações 
("Reivindicações Conflitantes") devem ser resolvidas de acordo com o seguinte 
procedimento: 

(a) A SoundExchange deve contatar a ASSIM e o outro CMO e perguntar se cada um 
mantém ou nega sua representação do intérprete aplicável. 

(b) Se, dentro de noventa (90) dias da notificação, a ASSIM ou o outro CMO mantiver sua 
reclamação e o outro negar, o executor será associado à parte mantenedora. 

(c) Se, dentro de noventa (90) dias da notificação, a ASSIM e o outro CMO negarem sua 
representação do intérprete aplicável, então a SoundExchange pode decidir resolver tal 
conta de acordo com suas leis domésticas e regras e regulamentos locais. 

(d) Se, dentro de noventa (90) dias da notificação, a ASSIM e o outro CMO mantiverem 
sua representação do intérprete aplicável, a SoundExchange deverá colocar tal conta em 
espera, dependendo do contrato mútuo da ASSIM e de outro CMO quanto à representação 
desse intérprete. Não obstante o acima exposto, as Partes Contratantes podem decidir 
resolver tal conta de acordo com suas leis internas e regras e regulamentos locais. 

(e) Se, dentro de noventa (90) dias da notificação, a ASSIM ou o outro CMO não tiver 
respondido à SoundExchange, a SoundExchange deverá fazer o pagamento à parte que 
mantém sua reivindicação, ou se nenhuma responder, então de acordo com suas leis 
nacionais e regras locais e regulamentos. 

Artigo 3.3 - Informações sobre Filiação 
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Pelo menos uma vez por ano civil durante a vigência do Contrato, a ASSIM fornecerá à 
SoundExchange as seguintes informações sobre seus membros que estão cobertos pelo 
Contrato, para fundamentar as reivindicações de royalties: 

Nome do Intérprete 
Sobrenome do Intérprete 
Nome do Grupo 
Pseudônimo 
Data de Nascimento 
País de Residência 
País da Cidadania 
Número de Identificação Internacional do Intérprete (IPN - Se Aplicável) 
Número de Identificação Local do Intérprete 
Sexo 

Na medida em que as Partes Contratantes são membros da International Performers 
Database Association ("IPDA"), elas se autorizam mutuamente a extrair e baixar os dados 
acima diretamente do Banco de Dados de Artistas Internacionais ("IPD"). 

Artigo 3.4 - Informações de Gravação para Contratos de Áudio 

Troca com Base nas Informações da Faixa 

Pelo menos uma vez por ano civil durante a vigência do Contrato, a ASSIM fornecerá 
informações à SoundExchange com relação à gravação a seguir e às contribuições do 
intérprete para as quais está solicitando Royalties. 

Gravação: 

Divulgação de Informações: 

Álbum do Artista 
Título do Álbum 
Versão do Álbum 
UPC 
Número de Catálogo 
Data de Soltura 
Nome da Etiqueta de Marketing 

Informações sobre a Faixa: 

Número do Disco 
Número da Faixa 
ISRC 
Título da Faixa 
Versão da Faixa 
Artista da Faixa 

Tempo da Faixa 

com .b 
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Explícito (S/N) 
Gênero 
Data de Gravação 
Local da Gravação 
Primeira Data de Lançamento 
Primeiro País de Lançamento 
Informações da "Linha P" 
Compositor 
Gravadora 

Informações do Produtor: 

Proprietário da Gravação Principal 
Data de Início dos Direitos de Coleção 
Data de Término dos Direitos de Coleção 
Território de Direitos de Coleção 

Contribuição do Intérprete em uma Gravação em Particular (Para Cada Contribuição): 

Sobrenome do Intérprete 
Nome do Intérprete 
Data de Nascimento 
País de Residência 
País da Cidadania 
Número de Identificação Internacional do Intérprete (IPN - Se Aplicável) 
Número de Identificação Local do Intérprete 
Sexo 
Função 

Número Total de Intérprete em Destaque por Gravação Aplicável 
Número Total de Intérprete Sem Destaque por Gravação Aplicável 

A informação acima deve incluir todos os intérpretes participantes, independentemente da 
sua qualidade de membro ou nacionalidade. 

A SoundExchange deve armazenar as informações trocadas sobre as faixas específicas e 
os artistas participantes em seus bancos de dados de gravação domésticos após a 
finalização da troca anual. 

Artigo 3.5 - Informações Adicionais a serem Fornecidas 

Na medida exigida pela lei ou tratado internacional, a SoundExchange deve reter impostos 
de quaisquer distribuições à ASSIM. 

As Partes Contratantes se coordenarão para se informar sobre como evitar a retenção de 
impostos nas distribuições. Uma Parte Contratante que forneça informações retidas nos 
termos do Contrato não será considerada como prestando assessoria jurídica à outra Parte 
Contratante ao fornecer tais informações. Cada Parte Contratante será responsável por 
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obter os pareceres jurídicos necessários. As informações sobre impostos retidos na fonte 
não precisam ser anexadas antes da data de assinatura do Contrato, mas devem ser 
fornecidas em um período de tempo razoável após essa data. 

Artigo 3.7 - Futuras Trocas de Informações 

As Partes Contratantes poderão trocar ou acessar informações para facilitar a transferência 
de royalties sob qualquer forma ou por meio de qualquer processo com o qual concordem 
mutuamente, já existente ou desenvolvido posteriormente. 

Artigo 4 - Transferência de Royalties 

Pelo menos uma vez por ano civil durante a vigência do Contrato, e ao mesmo tempo em 
que emite tais informações para seus membros nacionais ou registrantes, a 
SoundExchange deve enviar à ASSIM um extrato eletrônico identificando o valor do 
pagamento, em moeda local, para cada executor aplicável. 

Os pagamentos pela SoundExchange para a ASSIM devem ser feitos em dólares dos 
Estados Unidos (USD). A transferência inicial deve cobrir os royalties cobrados pela 
SoundExchange na medida em que tais valores não tenham sido previamente distribuídos 
ou liberados de acordo com a lei e conforme estabelecido no Artigo 2 deste Anexo. 

Se, em um determinado ano, os valores a serem trocados não estiverem na proporção 
adequada aos custos envolvidos, as Partes Contratantes definirão a melhor forma de lidar 
com isso. 

Artigo 5 - Pagamento aos Artistas 

A ASSIM deve se esforçar para repassar os royalties especificados de acordo com suas 
respectivas leis, regras, regulamentos ou metodologias e diretrizes de distribuição, para os 
artistas nomeados ou Artistas em Destaque dentro do prazo de: (i) doze (12) meses após o 
recebimento de tais royalties; ou (ii) no momento em que a ASSIM paga seus próprios 
membros diretos por royalties cobrindo o mesmo período. Se os royalties não puderem ser 
pagos em trinta e seis (36) meses, os valores podem ser devolvidos à SoundExchange. 

Artigo 6 - Não Transferência de Royalties 

Exceto conforme expressamente previsto no Contrato, os royalties reservados para 
intérpretes residentes no Brasil, mas não membros da ASSIM ou membros ou registrantes 
da SoundExchange, ou que não possam ser devidamente identificados, permanecem nos 
Estados Unidos. 

Royalties para artistas do Brasil que não possam ser transferidos por meio do Contrato, ou 
diretamente para o intérprete aplicável, serão reservados de acordo com as regras 
nacionais de limitação e posteriormente distribuídos de acordo com as regras de 
distribuição aplicáveis dos Estados Unidos. 

Artigo 7 - Procedimentos de Controle 
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achei conforme e asse 

DOU FÉ. 

São Paul 

FUAD SOBHI AZZAM 
JUCESP no. 933 

Fuad Sobhi Azzam 
Tradutor Público e Intérprete Comercial 
Idioma Inglês - Matrícula JUCESP n° 933 
Brazilian Portuguese Certified Translator 

Av. Morumbi, 8.411 - cj.13 
CEP 04703-004 - São Paulo/SP 
Telefone: +55 11 5093-5050 
Cel/WA: +55 11 9 4710-5590 
ffl contato@celeratrad.com.br  

A ASSIM terá os mesmos direitos que os membros locais da SoundExchange para 
inspecionar nas instalações do escritório da SoundExchange durante o horário normal de 
expediente, e não mais do que uma vez em um período de dois (2) anos, toda a 
documentação e informações relevantes sobre os intérpretes que são membros da ASSIM, 
gravações de som registradas associadas a tais membros e a precisão dos royalties 
devidos ou distribuídos pela SoundExchange à ASSIM em nome de tais membros, o que 
permite às Partes Contratantes exercer o controle do bom funcionamento do Contrato. 

Qualquer verificação deve ser conduzida por uma pessoa ou entidade competente para 
determinar se a SoundExchange calculou corretamente os royalties alocáveis e pagos à 
ASSIM. 

A SoundExchange deve envidar esforços comercialmente razoáveis para obter ou fornecer 
acesso a quaisquer registros relevantes mantidos por terceiros para fins de verificação e 
reter tais registros por um período não inferior a três (3) anos. 

A ASSIM arcará com seu próprio custo de verificação. 

Artigo 8 - Duração 

O presente Anexo entrará e permanecerá em vigor simultaneamente com o Contrato. 

Data: 27 de setembro de 2017 Data 4 de outubro de 2017 

     

     

Para SOUNDEXCHANGE, INC. 	 Para ASSIM 
[assinatura] 
	

[assinatura] 
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[as páginas são numeradas de 1 a 13] 
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NADA MAIS constava do documento acima, que devolvo com esta tradução digitada, a qual conferi, 
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Unilateral Reciprocai Performe Payment Agreement 

The undersigned Parties: 

Associação de Intérpretes e Músicos ("ASSIM"), with offices located at Rua 
Apeninos, 429 - Conjunto 516. CEP 01533-000, São Paulo, Brazil 

On the one hand 

And 

SoundExchange, Inc. ("SoundExchange"), a Delaware nonprofit organization with 
offices located at 733 10th Street NW, 10th Floor, Washington, District of 
Columbia, 20001 

On the other hand 

(Individually a "Contracting Party" and collectively the "Contracting Parties") 

Declare that 

Whereas SoundExchange has been designated by United States governmental 
authorities to collect royalties for certain uses of sound recordings in the United 
States pursuant to the statutory license codified in U.S. law; 

Whereas a portion of those royalties are allocated to Featured Artists under U.S. 
law, whether or not they are members or registrants of SoundExchange; 

Whereas SoundExchange may have royalties allocated to featured performers 
who are members of ASSIM; 

Whereas ASSIM enters into membership agreements authorizing it to collect its 
members royalties outside Brazil; 

Whereas the purpose of this Agreement is to facilitate the payment of royalties 
due to the members of ASSIM and hereby remedy difficuities arising for such 
members; 

Whereas the Contracting Parties agree a proper management of the rights of 
performers requires the ability to effectively distribute royalties to performers as 
required by the Contracting Parties' respective national laws, and as far as 
possible in proportion to the actual use of the applicable recordings; 

Whereas SoundExchange is able to pay ASSIM royalties to its respective 
members according to the same rules and at the same time of any payment to 
its own direct members or registrants as from the entry into force of this 
Agreement; 

And have mede the following: 
Fuad Sobhi Azzam 
Reg. JUCESP no. 933 
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AGREEMENT 

Adiete 1 - Definitions 

"Featured Artist" shall mean with respect to royalties collected, allocated, and 
paid out by SoundExchange, the performing group or ensemble or, if not a group 
or ensemble, the individual performer, identified most prominently in print on, or 
otherwise in connection with, the phonorecord actualiy being performed. Except 
in the case of a sound recording consisting of a compilation of sound recordings 
by more than one performer or group or ensemble, there will ordinarily be only 
one Featured Artist per phonorecord. A vocalist or soloist performing along with 
a group or ensemble is not a Featured Artist unless that person is identified in 
connection with the phonorecord as the primary performer. Where both the 
vocalist and soloist and the group or ensemble are identified as a single entity 
and with equal prominence, both the individual and the group qualify as the 
Featured Artist. 

"Royaities" shall mean with respect to any amounts collected, allocated, and/or 
paid out by SoundExchange, money which is due to performers and Featured 
Artists, pursuant to and limited by U.S. law. 

Article 2 - Territory of the Agreement 

This Agreement covers the management of the rights of featured performersin 
the United States. 

SoundExchange is operating in the United States under the United States 
Copyright Act, 17 U.S.C. Secs. 112 & 114. 

Artkle 3 - Authorization to Manage 

ASSIM warrants that it is entitled to represent its respective members within the 
territory determined in Article 2 and with respect to the rights as specified in 
Annex I to this Agreement. 

In accordance with the mandates given by its members, ASSIM empowers 
SoundExchange to represent, in the United States, the members of ASSIM as to 
the use of recorded performances protected under applicable laws and 
International conventions, with respect to the performers' rights specifiedacjsc jirajh,  
Annex I to this Agreement. 	

f:u 
 Az 
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Article 4 - Mem bership 	 I; 	• Tradução no 

This Agreement covers the rights of only those members of ASSIM who have 
authorized ASSIM to represent the member within the United States. Members 
who have authorized both ASSIM and SoundExchange to coliect royalties for the 



performer for the territory of the United States are not covered by this 
Agreement and shall be paid directiy by SoundExchange. 

To the extent ASSIM is a member of the International Performers Database 
Association ("IPDA"), it shall endeavor to check the International Performers 
Database ("IPD") for the membership of any performer who applies for 
membership to ASSIM. In the event that a performer is found to be a member 
or registrant of SoundExchange (whether through the IPD or otherwise) ASSIM 
shall notify SoundExchange of such within a reasonable period of time. 

Heirs of deceased members can succeed in the membership. 

Article 5 - Liability 

The Contracting Parties will cooperate to ensure that the members of ASSIM 
receive their rightful royalties in accordance with the national legislation and 
distribution roles that apply in the United States, 

Any claim for royalties from members of ASSIM shall be settled by ASSIM. Thus, 
no such members of ASSIM can claim any royalties from SoundExchange, to the 
extent such members are covered by this Agreement. 

Article 6 - Mutual Recognition of Rules 

ASSIM agrees that the statutes or bylaws and distribution roles of 
SoundExchange shall control distributions in the United States. 

Article 7 - Cooperation 

The Contracting Parties agree to provide each other information and to take any 
steps reasonably necessary for the proper functioning of this Agreement and the 
effective management of the rights referred to in Annex I. 

Article 8 - Costs 

ASSIM acknowledges SoundExchange's ability to deduct costs on payments it 
receives from users of sound recordings, pursuant to SoundExchange's domestic 
legislation or distribution methodoiogies (hereafter "Management Costs"). 

In no event shall SoundExchange charge a higher Management Cost on 
payments it sends to ASSIM than it charges to payments within its own territory. 

Notwithstanding the foregoing, ASSIM shall be permitted to deduct from the 
royalties it receives from SoundExchange those costs that it lawfully may deduct 
prior to ASSIM's payment to its members. 

Article 9 - Settiement of Disputes 

By negotiation the Contracting Parties shall make every effort to resolve any 
dispute that may arise from or in connection with this Agreement or its 
application. 

Where no resolution can be reached from negotiation, the said dispute shall be 

Fuad Sobhi Azzarn 
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submitted to and governed by the Defendant's court of law. 

Article 10 - Force Majeure and Hardship 

If for reasons of force majeure ar hardshíp a Contracting Party cannot fulfill its 
obligation in accordance with this Agreement, the necessary consequences shall 
be negotiated by the Parties or settled in accordance with Article 9. The Parties 
wilt renegotiate this Agreement in good faith, taking into account any changes 
that may have occurred. 

Article 11 - Non-Transferability of the Agreement 

None of the Contracting Parties shall have the right to assign this Agreement in 
part or whole to any third party whatsoever without the written consent of the 
other Party, such consent not to be unreasonably withheld. Notwithstanding the 
foregoing, any Contracting Party may assign this Agreement te a parent, 
subsidiary ar affiliate without consent of the other Contracting Party. For the 
purposes of this Article, a parent, subsidiary, ar affiliate is an entity with at least 
fifty percent (50%) cornmon control with the assigning Contracting Party. In the 
event of such assignment, the Contracting Party making the assignment shali 
inform the other Contracting Party. Any assignment or attempted assignment in 
violation of this Article shall be nuil and void. 

Article 12 - Revision of Legislation 

In the event of amendments to the applicable nacional or international 
conventions, ar the adoption of new international instruments aimed at intro-
ducing new rights ar extending existing ones, the Contracting Parties hereby 
agree to amend this Agreement se that the mutual powers of management may 
reflect the new provisions or rights. 

Article 13 - Data Protection 

Each Contracting Party shall ensure that it complies with the provisions and 
obligations imposed on it by the applicable data protection legislation in its o 
territory. 

Each Contracting Party shall be responsible for obtain 
for the collection and use of personal data that it ma 
Parties. 

Article 14 - Confidentiality 

nort4~~sA5a m 
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Each Contracting Party shall take appropriate steps to ensure confidentiality of 
the information to the extent required under the applicable statutory provisions 
of its own territory. 

The Contracting Parties shall use the information exchanged pursuant to this 



Agreement only in furtherance of this Agreement and for any purposes elating 
to the proper payment of performers, including but not limited to 
posting/publicizing the names of entitled performers and Featured Artists, and 
representing them in all aspects of and before all government and court entities 
involved in relevant proceedings to determine rates and terms for the collection 
and distribution of royalties. 

Article 15 - Duration 

(a) This Agreement shall enter into force on the date of its conclusion and shall 
continue to be in force until the end of the second calendar year following this 
date (the End Date). 

(b) If any of the Contracting Parties wishes to terminate this Agreement on the 
End Date, it shall give to the other Contracting Party written notice of its 
intention to terminate no later than sixty (60) days before the End Date. 

(c) If no notice is given under clause (b) above, this Agreement shall remam in 
force automatically for a period of twelve (12) months beyond the former End 
Date (the Extended End Date) and this clause shall continue to operate to extend 
the term of this Agreement for successive periods of twelve (12) months, unless 
notice of non-renewal is given in the farm of written notice sent by registered 
mau by one Contracting Party to the others no later than sixty (60) days before 
the Extended End Date identified by this clause at the time such notice is given. 

(d) Royalties paid by one Contracting Party to another under this Agreement 
prior to termination may be distributed by the receiving Party notwithstanding 
such distribution takes place following termination of this Agreement. 

(e) The Contracting Parties may terminate this Agreement at any time by a 
writing signed by all the Contracting Parties. 

(f) A Contracting Party may terminate this Agreement in the event of a material 
breach of any obligation, representation, or warranty by any other Contracting 
Party owing an obligation to the terminating Contracting Party, provided the 
other Contracting Party has not cured such material breach within thirty (30) 
days of receipt of notice of such breach by the terminating Contracting Party. 
Failure to remit royalties at least once annually shall constitute material breach. 

Article 16 - Defense & Indemnification 

ASSIM shall defend and hold SoundExchange harmless from, and indemnify 
SoundExchange against, any and all liability, loss, damages, and/or reasonable 
court costs that may result from the grosa negligence or willful misconduct of 
ASSIM in connection with the receipt of Royalties from SoundExchange. 

Article 17 - Miscellaneous 

This Agreement shall inure to the benefit of and be binding upon each of the 
Contracting Parties hereto and their respective successors and permitted assigns. 

Fuad Subhi Azzam 
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AU notices and other communications bet een the Contracting Parties hereto 
shall be in writing and deemed received 1) when deliverecl in person; 2) upon 
confirmed transmission by facsimile device; ar 3) five (5) days after deposit in 
the national mai! service of a Contracting Party, postage prepaid, with 
confirmation of delivery, addressed to the other Contracting Parties at the 
addresses set forth below (or such other address as such other Parties may 
supply by written notice): 

SoundExchange: 

vvith a copy to: 

ASSIM; 

Michael J. Huppe 
President & CEO 
SoundExchange, Inc, 
733 10th St. NW, 10th Floor 
Washington, DC 20001 
Phone: +1 202.640.5858 
Facsimile: +1 202.640.5859 

Charles Colin Rushing 
Senior Vice President & General Counsel 
SoundExchange, Inc. 
733 10th St. NW, 10th Floor 
Washington, DC 20001 
Phone: +1 202.640.5858 
Facsimile: +1 202.640.5859 

Name: 	 

Associação de Intérpretes e Músicos 
Rua Apeninos, 429 - Conjunto 516. 
CEP 01533-000,São Paulo, Brazil. 
Phone: +55 11 3331 3543 

The remedies provided in this Agreement shall be cumuiative and shafi not 
preclude assertion by any Contracting Party of any other rights or the seeking of 
any other remedies against the other Contracting Perdes hereto. No failure to 
exercise, no partia/ exercise, and no delay in exercising any right, power or 
privilege granted under this Agreement shall operate as a waiver of such right, 
power ar privilege, 

This Agreement expresses the entire understanding of the Contracting Perdes 
and supersecles ali prior and contemporaneous agreements and undertakings of 
the Contracting Parties with respect to the subject matter hereof, 

Each Contracting Party represents that it will not, directly ar ,  indirectfy, offer, 
pay, promise to pay, or authorize the payment of anything of value to: (1) an 
executive, official, employee or agent of a governmental department, agency ar 
instrumentality, (ii) a director, officer, ernployee ar agent of a wholly or partially 
government-owned ar -controlied company or business, (Ui) a political party ar 
official thereof, ar candidate for political office, or (iv) an executive, 
employee or agent of a public International organization (e.g., the International 
Monetary Fund or the World Bank) ("Government Official"); while knowing or 
having a reasonable belief that all or some portion vvill be used for the purpose 
of: (a) influencing any act, decis)on or failure to act by a Government Official in 
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Date: 
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his or her official capacity, (b) inducing a Government Official to use his or her 
influence with a government or instrumentality to affect any act or decision of 
such government or entity, or (c) securing an improper advantage, 

Each Contracting Party shall be permitted to disclose and publicize the existence 
of this Agreement. 

The provisions of Article 14 of this Agreement and Articles 5 and 7 of Annex 
shall survive the expiration or termination of this Agreement for any reason, 

If any part of this Agreement is found to be 'Ilegal or unenforceable, such finding 
shall not affect the legality or enforceability of any other provision of this 
Agreement and such provision(s) shall continue to remam in force. 

This Agreement may be executed in any number of counterparts and may be 
executed by facsimile. Each such counterpart shall be deemed to be an original 
instrument, but a|| such counterparts together shall constitute but one 
agreement. 

Date: 

For SOUNDEXCHANGE, INC. 



ANNEX 1 
to the Agreement between ASSIM and SoundExchange 

Article 1 - Performers' Rights covered by the Agreement 

The following performers' rights conferred to the members of ASSIM under 
SoundExchange's national legislation are covered by the Agreement: 

SoundExchange: 

Pursuant to the United States Copyright Act, 17 U.S.C. Sec. 114(g)(2)(D), 
SoundExchange collects and distributes performance royalties to Featured Artists 
for the non-interactive digital audio transmission of sound recordings via 
subscription satellite radio, webcasting and simulcasting, and audio oniy cable 
and satellite television. 

Criteria for the protection of sound recordings In the United States 

Pursuant to the United States Copyright Act, 17 U.S.C. Sec. 104(b)(1)-(3), sound 
recordings are protected in the United States if: a) the creators of those sound 
recordings were nationais of the United States ar a "treaty party" at the time of 
publicador) of the sound recording; b) the sound recording is first pubiished in 
the United States or a treaty party; ar c) the sound recording was first fixed in a 
treaty party. 

Pursuant to the United States Copyright Act, 17 U.S.C. Sec, 101, a "treaty party" 
is defined as a "country or intergovernmental organization other than the United 
States that is a party to an intergovernmental agreement .q Under 17 U.S.C. 
Sec. 101 an "International agreement" includes the WIPO Performances and 
Phonograms Treaty." 

Article 2 - Objective of the Agreement 

The objective of the Agreement is the transfer from SoundExchange to ASSIM of 
royalties distributed to individual performers represented by ASSIM. The transfer 
shali cover royalties collected by SoundExchange uniess previousiy distributed ar 
released in accordance with law. 

SoundExchange make domestic distributions under their respective natlonat laws 
based on the information on the actual use of sound recordings, 

SoundExchange, consistent with U.S. law, will pay out royalties to individual 
identified perforrners. 

For the purpose of facilitating a timely exchange of royalties, and in recognition 
of their different distribution methodologies, systems, and legal requirements, 
the Contracting Parties acknowledge that royaity exchanges shall be based, at 
the track levei, on the Identity of the main artist reported by users of sound 
recordings to each Contracting Party, and as further detailed in this Annex, 
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The Contracting Parties recognize that their respective systems and processes 
will change over time, in order to increase the efficiency and accuracy of their 
respective distributions and the exchange of royalties under the Agreement. 
Upon such change, the Contracting Party making the change shall inform the 
other Contracting Parties. 

Articie 3 - Exchange of Information 

Article 3.1 - ASSIM Claims to SoundExchange 

At least once per cale ndar year of the term of this Agreement: 

(a) ASSIM will provide to SoundExchange a list of the featured performers for 
whom it can collect U.S. Royalties, along with associated sound recording data, 
and fui' performer lineup, for each recording on which the performer performed. 

(b) SoundExchange will process the data supplied by ASSIM and make 
applicable payment to ASSIM for such claimed featured performers. 

Article 3.2 - Mandate Conflicts 

To the extent SoundExchange directly represents any featured performer, 
SoundExchange may continue to directly pay such featured performer. 

To the extent SoundExchange is aiready paying another Collective Management 
Organization ("CMO") for a performer claimed by ASSIM, such claims 
("Conflicting Claims") shall be resolved in accordance with the following 
procedure: 

(a) SoundExchange shall contact ASSIM and the other [MC) and ask whether 
each maintains or disclaims its representation of the applicable performer. 

(b) If, within ninety (90) days of notification, either ASSIM or the other CMO 
maintains its claim and the other disclaims, then the performer shall be 
associated to the maintaining party. 

(c) If, within ninety (90) days of notification, both ASSIM and the other CMO 
disclaim their representation of the applicable performer, then SoundExchange 
may choose to resolve such account in accordance with its domestic laws and 
local rules and regulations. 

(d) lf, within ninety (90) days of notification, both ASSIM and the other CMO 
maintain their representation of the applicable performer, then SoundExchange 
shall put such account on hold pending ASSIM's and other CMO's mutual 
agreement as to representation of that performer. Notwithstanding the 
foregoing, the Contracting Parties may choose to resolve such account in 
accordance with its domestic laws and local rules and regulations. 

(e) If, within ninety (90) days of notification, either ASSIM or the other CM0 has 
not responded to SoundExchange, SoundExchange shall maFkueacpasyornb niitAtozztahreli  
party maintalning its claím, or if neither respond, then in acRceogrd jaunccejitnlit9s33  

• 
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domestic laws and local rules and regulations. 

Article 3.3 - Information on Membership 

At least once per calendar year through the duration of the Agreement, ASSIM 
shall provide SoundExchange the foliowing information on its members which are 
covered by the Agreement, to substantiate the olaims for royalties: 

Performer First Name 
Performer Last Name 
Group Name 
Pseudonym 
Date of Birth 
Country of Residence 
Country of Citizenship 
International Performer Identification Number (IPN If Applicable) 
Local Performer Identification Number 
Gender 

To the extent the Contracting Parties are members of the International 
Performers Database Association ("IPDA"), they authorize each other to extract 
and download the above data directly from the International Performers 
Database ("IPD"). 

Article 3.4 - Recording Information for Audio Agreements 

Exchange on Basis of Track Information 

At least once per calendar year through the duration of the Agreement, ASSIM 
shall provide SoundExchange information regarding the following recording and 
performer contributions for which it is seeking Royalties. 

Recording: 

Release Information: 

Album Artist 
Album Title 
Album Version 
UPC 
Catalog Number 
Release Date 
Marketing Label Name 

Track Information: 

Disc Number 
Track Number 
ISRC 
Track Title 
Track Version 
Track Artist 

Fuad 
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Track Timing 
Explict (Y/N) 
Genre 
Recording Date 
Location of Recording 
First Date of Release 
First Country of Release 
"P Line" Information 
Composer 
Publisher 

Producer Infor 	on: 

Master Recording Owner 
Collection Rights Begin Date 
Collection Rights End Date 
Territory of Collection Rights 

Performer Contribution on Particular Recording (For Each Contribution): 

Performer Last Name 
Performer First Name 
Date of Birth 
Country of Residence 
Country of Citizenship 
International Performer Identification Number (1PN - If Applicable) 
Local Performer Identification Number 
Gender 
Role 

Total Number of Featured Performers Per Applicabie Recording 
Total Number of Non featured Performers Per Applicable Recording 

The above inforrnation shall cornprise ali participating performers, irrespective of 
their membership or nationality. 

SoundExchange shall store exchanged information regarding the specific tracks 
and participating perforrners in its domestic recording databases after finalizing 
the annual exchange. 

Article 3.5 - Additional Inforrnation to be Provided 

To the extent required by iaw or international treaty, SoundExchange shall 
withhold taxes from any distributions to ASSIM. 

The Contracting Parties shall coordinate to inform each other as to how to avoid 
having taxes withheld in distributions. A Contracting Party providing withholding 
information pursuant to the Agreernent shall not be deemed to be providing the 
other Contracting Party with legal advice when providing such information. Each 
Contracting Party shall be responsible for obtaining any necessary legal opinions. 
Information about withholding taxes need not be att_ih7::-Lioirr,, tikoztzhaen:ate of 
execution of the Agreement, but should be provided.TReien1 gi÷a. si srue ac ES Os pn a nbol 9a3m3ount of 
time fellowing such date. 
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Article 3.7 - Future Information Exchanges 

The Contracting Parties may exchange or access information to facilitate the 
transfer of royalties in any form ar through any process to which they mutually 
agree, whether now in existence ar tater developed. 

Article 4 - Transfer of Royalties 

At least once per calendar year through the duration of the Agreement, and at 
the same time it issues such information to its national members or registra nts, 
SoundExchange shall send to ASSIM an electronic statement identifying the 
amount of the payment, in local currency, for each applicable performer. 

Payments by SoundExchange to ASSIM shali be made in United States dollars 
(USD). The initial transfer shali cover the royalties collected by SoundExchange 
to the extent such amounts have not been previously distributed or reieased in 
accordance with law and as stated in Articie 2 of this Annex. 

If in any given year the amounts to be exchanged are not in proper proportion to 
the costs involved, the Contracting Parties shall agree on the best method to 
handie this. 

Article 5 - Payment to Performers 

ASSIM shall endeavor to pass on the royalties specified pursuant to their 
respective laws, rules, regulations, or distribution methodologies and guidelines, 
to the named performers or Featured Artists within the later of: (i) twelve (12) 
months of receipt of such royalties; ar (ii) at the time ASSIM pays its own direct 
members for royalties covering the same period. If the royalties cannot be paid 
out within thirty-six (36) months, the amounts may be returned to 
SoundExchange. 

Article 6 - Non-Transfer of Royalties 

Except as expressly provided in the Agreement, royalties reserved for performers 
who are residents in Brazil but not members of ASSIM ar members or registrants 
of SoundExchange, or who cannot be properly identified, stay in the United 
States, 

Royalties to performers from Brazil which cannot be transferred by way of the 
Agreement, ar directly to the applicable performer, shali be reserved in 
accordance with the national rufes of limitation and subsequently distributed 
according to the applicable United States distribution rules, 

Article 7 - Control Procedures 

ASSIM shali have the same rights as local members of SoundExchange to inspect 
at the office premises of SoundExchange during normal office hours and not 
more than once in a two (2)-year period ali reteyant documentation and 
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information concerning the performers who are members of ASSIM, registered 
sound recordings associated with such members, and the accuracy of the 
royalties due or distributed by SoundExchange to ASSIM on behalf of such 
mernbers, which enables the Contracting Parties to exercise control of the proper 
functioning of the Agreement. 

Any verification shaU be conducted by a person or entity competent to determine 
whether SoundExchange has properly calculated the royalties allocable and paid 
to ASSIM. 

SoundExchange shall use commercially reasonable efforts to obtain or to provide 
access to any relevant records maintained by third partes for the purpose of 
verification and retain such records fora period not fess than three (3) years. 

ASSIM shall pay its own cost of a verification. 

Article 8 - Duration 

This Annex shall enter into and remam in force simultaneously with the 
Agreement. 

Date: 	 

For SOUNDEXCHANGE, INC. 

  

Date: 	;frk /11g1  
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