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MMaarrkkiinngg  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  aacctt  ooff  cchhaannggiinngg  tthhee  ffiinnaall  ddiisssseemmiinnaatteedd  pprriiccee  oorr  tthhee  
ddiisssseemmiinnaatteedd  bbiidd//aasskk  qquuoottee  ooff  aann  ooppttiioonn  sseerriieess  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  iinnfflluueenncciinngg  tthhee  mmaarrkk--ttoo--  tthhee--  
mmaarrkkeett  vvaalluuee  ooff  tthhee  ooppttiioonn  oorr  ttoo  rreefflleecctt  aa  pprriiccee  wwhhiicchh  iiss  nnoott  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  ttrruuee  ssttaattee  ooff  tthhee  
mmaarrkkeett..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  mmeemmbbeerrss  sshhoouulldd  bbee  aawwaarree  tthhaatt  mmaarrkkss  wwhhiicchh  ooccccuurr  bbeettwweeeenn  tthhee  bbiidd  aanndd  
ooffffeerr  aanndd  wwhhiicchh  aarree  aass  ssmmaallll  aass  11//1166  ccaann  hhaavvee  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmppaacctt  oonn  tthhee  vvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  
aaccccoouunnttss  ooff  aallll  mmaarrkkeett  ppaarrttiicciippaannttss  hhoollddiinngg  ppoossiittiioonnss  iinn  tthhee  aaffffeecctteedd  sseerriieess  bbyy  cchhaannggiinngg  tthhee  
aammoouunntt  ooff  mmaarrggiinn  oorr  ccaappiittaall  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ppoossiittiioonnss  aass  wweellll  aass  tthhee  eeqquuiittyy  ooff  tthhee  
aaccccoouunntt..      MMaarrkkiinngg  iiss  aa  ffoorrmm  ooff  mmaanniippuullaattiioonn  aanndd  tthhuuss,,  iiss  aa  vviioollaattiioonn  ooff  EExxcchhaannggee  RRuullee  44..77((aa))  ----  
MMaanniippuullaattiioonn..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  mmaarrkkiinngg  iiss  ccoonndduucctt  wwhhiicchh  iiss  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  jjuusstt  aanndd  eeqquuiittaabbllee  
pprriinncciipplleess  ooff  ttrraaddee  iinn  vviioollaattiioonn  ooff  EExxcchhaannggee  RRuullee  44..11  ----  JJuusstt  aanndd  EEqquuiittaabbllee  PPrriinncciipplleess  ooff  TTrraaddee  
aanndd  EExxcchhaannggee  RRuullee  88..77  ----  OObblliiggaattiioonnss  ooff  aa  MMaarrkkeett--MMaakkeerr  iinn  tthhaatt  iitt  iiss  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  aa  
mmaarrkkeett--mmaakkeerr''ss  aaffffiirrmmaattiivvee  oobblliiggaattiioonnss..    FFuurrtthheerr,,  mmaarrkkiinngg  mmaayy  aallssoo  ccoonnssttiittuuttee  aa  vviioollaattiioonn  ooff  
SSeeccttiioonnss  99((aa))((22))  --  ""PPrroohhiibbiittiioonn  aaggaaiinnsstt  MMaanniippuullaattiioonn  ooff  SSeeccuurriittyy  PPrriicceess  aanndd  1100((bb))  --  
""RReegguullaattiioonn  ooff  tthhee  UUssee  ooff  MMaanniippuullaattiivvee  aanndd  DDeecceeppttiivvee  DDeevviicceess""  ooff  tthhee  SSeeccuurriittiieess  EExxcchhaannggee  
AAcctt  ooff  11993344,,  aanndd  RRuullee  1100bb--55  --  ""EEmmppllooyymmeenntt  ooff  MMaanniippuullaattiivvee  aanndd  DDeecceeppttiivvee  DDeevviicceess""  
tthheerreeuunnddeerr..    IInn  aapppprroopprriiaattee  ccaasseess,,  tthhee  EExxcchhaannggee  mmaayy  cchhaarrggee  vviioollaattiioonnss  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  sseeccuurriittiieess  
llaawwss  lliisstteedd  aabboovvee..    MMeemmbbeerrss  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  aawwaarree  tthhaatt  bbeeccaauussee  mmaarrkkiinngg  iiss  aa  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  
ffeeddeerraall  sseeccuurriittiieess  llaawwss,,  tthhee  SSEECC  aanndd  tthhee  JJuussttiiccee  DDeeppaarrttmmeenntt  ccoouulldd  eexxeerrcciissee  tthheeiirr  jjuurriissddiiccttiioonn  aanndd  
ppuurrssuuee  aann  aaccttiioonn..  
  
TThhee  EExxcchhaannggee''ss  RReegguullaattoorryy  SSeerrvviicceess  DDiivviissiioonn  wwiillll  rreevviieeww  aaccttiivviittyy  aanndd  rreeffeerr  aallll  ppoossssiibbllee  mmaarrkkiinngg  
vviioollaattiioonnss  ttoo  tthhee  BBuussiinneessss  CCoonndduucctt  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn..    AAllssoo,,  mmaarrkkiinngg  aaccttiivviittyy  bbyy  
mmeemmbbeerrss  ooff  aa  ttrraaddiinngg  ccrroowwdd  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  bbyy  tthhee  MMaarrkkeett  PPeerrffoorrmmaannccee  
CCoommmmiitttteeee  wwhheenn  eevvaalluuaattiinngg  aa  ttrraaddiinngg  ccrroowwdd''ss  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  mmaayy  rreessuulltt  iinn  rreemmeeddiiaall  aaccttiioonn  
bbeeiinngg  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  MMaarrkkeett  PPeerrffoorrmmaannccee  CCoommmmiitttteeee  uunnddeerr  EExxcchhaannggee  RRuullee  88..6600  ----  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  
TTrraaddiinngg  CCrroowwdd  PPeerrffoorrmmaannccee,,  nnoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyy  aaccttiioonn  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  BBuussiinneessss  CCoonndduucctt  
CCoommmmiitttteeee..    TThhee  CCoommmmiitttteeeess  bbeelliieevvee  iitt  iiss  iinn  tthhee  bbeesstt  iinntteerreesstt  ooff  aallll  mmeemmbbeerrss,,  mmaarrkkeett--mmaakkeerrss  
aanndd  fflloooorr  bbrrookkeerrss  aalliikkee,,  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ccrreeddiibbiilliittyy  ooff  oouurr  mmaarrkkeettppllaaccee  iiss  nnoott  ccoommpprroommiisseedd  dduuee  
ttoo  tthhee  mmaarrkkiinngg  ooff  ooppttiioonnss..    



      

  
TThhee  EExxcchhaannggee  hhaass  eexxppeennddeedd  ccoonnssiiddeerraabbllee  ttiimmee  aanndd  eeffffoorrtt  ttoo  iimmpprroovvee  aanndd  bbuuiilldd  rreellaattiioonnss  wwiitthh  
oouurr  ccuussttoommeerrss..    TThhee  BBuussiinneessss  CCoonndduucctt  CCoommmmiitttteeee  aanndd  tthhee  MMaarrkkeett  PPeerrffoorrmmaannccee  CCoommmmiitttteeee  aarree  
ccoonncceerrnneedd  tthhaatt  mmaarrkkiinngg  ooppttiioonn  pprriicceess  iiss  nnoott  oonnllyy  aa  sseerriioouuss  vviioollaattiioonn  ooff  EExxcchhaannggee  RRuulleess,,  bbuutt  aallssoo  
ddeettrriimmeennttaall  ttoo  tthhee  ccrreeddiibbiilliittyy  ooff  oouurr  mmaarrkkeettppllaaccee..    TThhee  EExxcchhaannggee  bbyy  tthhiiss  nnoottiiccee  iiss  aaddvviissiinngg  
mmeemmbbeerrss  tthhaatt  iitt  iinntteennddss  ttoo  rreeccoommmmeenndd  iinnccrreeaasseedd  ssaannccttiioonn  lleevveellss  ffoorr  tthhoossee  wwhhoo  eennggaaggee  iinn  
mmaarrkkiinngg  aaccttiivviittyy..  
  
  
QQuueessttiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhiiss  mmaatttteerr  mmaayy  bbee  ddiirreecctteedd  ttoo  JJeeffff  SScchhrrooeerr  ((331122))  778866--77771166  oorr  BBaarrbbaarraa  
CCaasseeyy  ((331122))  778866--77771122..  
  
((RRGG9944--3322  RReevviisseedd))  


