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Público Alvo

Objetivo do Fundo

Destinado a investidores em geral, que estejam legalmente habilitados a
adquirir cotas do Fundo, aceitem todos os riscos inerentes ao investimento no
Fundo, e busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo do
Fundo e sua política de investimento.

O Fundo IT Now IRFM P2 Fundo de Índice tem como objetivo refletir a performance, antes das
taxas e despesas, do IRFM P2, índice calculado pela Anbima, formado por uma carteira teórica
composta por títulos públicos (LTN e NTN-F). A LTN (Letra do Tesouro Nacional) é um título
prefixado, ofertado pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN, e sua rentabilidade é definida no
momento da compra, desde que o investidor permaneça com ele até o seu vencimento. A NTN-F
(Tesouro Prefixado com Juros Semestrais) é um título prefixado, ofertado pela Secretaria do

Política de Investimento
Para atingir o seu objetivo, o Fundo investirá no mínimo 95% de seu patrimônio em Títulos do Índice (IRFM P2), em qualquer proporção, e em posições compradas no mercado futuro do Índice, de forma a
refletir a performance do IRFM P2. Nos restantes 5% de sua carteira, o Fundo poderá investir em outros ativos financeiros, desde que estes constituam Investimentos Permitidos, conforme disposto no
Regulamento.

Informações do Fundo
Data de Início: 20/09/2019

Cota de Aplicação
D0 FECHAMENTO

0

Benchmark IRFM

FECHAMENTO

Cota de Resgate
D0 FECHAMENTO

Valores para Aplicação e Lotes Mínimos de 1 cota ou em múltiplos de Lotes Mínimos de 1 cota
Resgate:

0

Administração:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Horário Limite para até 15 minutos antes do encerramento do pregão regular da B3
Integralização/Resgate*:

Gestão:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração 0,2% aa
Classe Anbima: FUNDOS DE ÍNDICES - ETF

0,2

Custódia:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Moeda: BRL
Código ISIN do Fundo:
BRIRFMCTF009

Site do Fundo: www.itau.com.br/itnow
Legislação aplicável: Instrução CVM nº 359/02

Código na BM&FBOVESPA:
IRFM11

*consulte o regulamento e site do Fundo para informações sobre a
documentação exigida nos resgates. O resgate deverá ser liquidado em até
2 dias úteis locais e no exterior do recebimento da ordem de resgate.

Rentabilidade Acumulada (1)

Código Valor Indicativo:
IRFM

Histórico Aderência

Rentabilidade Acumulada (1)

9,50%

Desde
início

8,71%

1,65%

24 meses

1,13%

IT NOW IRF-M P2

YTD
12 meses
36 meses
60 meses
Desde Início

2,89%
2,15%
8,71%

Erro de Aderência (2)

IRFM

IT NOW IRF-M P2

3,04%
2,42%
9,50%

0,18%
0,13%
0,74%

2,42%

12 meses

2,15%

PL médio (R$ MM) (3) 204.704.773,79
3,04%

YTD

(1) Rentabilidade acumulada no período definido.

2,89%
(2) Erro de aderência anualizado, calculado no período definido ou desde a constituição
do fundo, se mais recente.

1,17%

mês

1,15%

IRFM

IT NOW IRF-M P2

(3) PL médio Fundo: Média mensal calculada com base na média aritmética da soma do
patrimônio líquido apurado no último dia útil de cada mês, nos últimos três anos ou desde
a constituição do fundo, se mais recente.

Informações do Índice
O índice IRFM P2 pertence à família de índices IMA ? Índice de Mercado ANBIMA, uma família de índices
que representa a evolução, a preços de mercado, de uma carteira teórica composta por títulos públicos
federais. Com o objetivo de atender às necessidades dos diversos tipos de investidores e das suas
respectivas carteiras, o IMA é atualmente subdividido em quatro subíndices, de acordo, com os
indexadores dos títulos ? prefixados, indexados ao IPCA, indexados ao IGP-M e pós-fixados (taxa
Selic).O índice IRFM P2, subíndice do IMA, tem sua carteira composta por títulos públicos LTNs e NTNFs, que são títulos com rentabilidade pactuada no momento da compra por uma taxa de juros prefixada.

#

Corporativo | Interno

Número de Ações:
17
Código do Índice na B3:
IRF-M P2

IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE
Composição do Índice - Top 10 ativos

LTN (VENC 01/01/2024) 20%
LTN (VENC 01/07/2023) 15%
NTN-F (VENC 01/01/2023) 11%
NTN-F (VENC 01/01/2027) 9%
NTN-F (VENC 01/01/2025) 9%
LTN (VENC 01/07/2025) 7%
LTN (VENC 01/07/2024) 6%
LTN (VENC 01/01/2025) 5%
NTN-F (VENC 01/01/2029) 5%
LTN (VENC 01/04/2024) 5%

Fonte

CETIP

O site www.itau.com.br/itnow é o meio de divulgação de informações oficiais do FUNDO. Antes de investir no fundo, leia o regulamento e as informações constantes do site oficial do fundo, em especial a
seção fatores de risco. O investimento em fundos de índice envolve riscos, inclusive riscos de descolamento do índice de referência e relacionados à liquidez das cotas no mercado secundário.

A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Ainda que o administrador e/ou gestor mantenham sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para os fundos e para os investidores. Fundos de
investimento não contam com garantia do Administrador do fundo de investimento, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As
informações contidas neste material estão em consonância com o regulamento do fundo, porém não o substitui. Este material não deve ser considerado uma recomendação de compra de cotas do fundo. Ao adquirir cotas, potenciais investidores deverão realizar sua
própria análise e avaliação sobre o fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Apesar de cuidar da exatidão dos dados, o Itaú Unibanco não se responsabiliza pela total precisão das
informações que poderão, eventualmente, estar incompletas e/ou resumidas. O Itaú Unibanco também não se responsabiliza por qualquer operação que venha a ser feita considerando os prognósticos sobre o comportamento dos ativos aqui mencionados. O IRF-M P2 é
composto e calculado pela ANBIMA, sem levar em conta o Fundo. A marca e o nome são de propriedade da ANBIMA. A ANBIMA não é responsável por quaisquer decisões tomadas com base na utilização do ÍNDICE. Todas as informações sobre o Índice aqui dispostas
foram obtidas junto à ANBIMA e podem ser encontradas nos materiais de divulgação do Fundo. Nem o Fundo, a Administradora, a Gestora, ou qualquer outro prestador de serviço que presta serviços ao Fundo ou em benefício do Fundo tampouco quaisquer de suas
Coligadas será responsável por qualquer incorreção de tais informações sobre o Índice ou, ainda, por incorreções no cálculo do Índice. Dúvidas, sugestões ou reclamações ligue para 4004 4828 (regiões metropolitanas) ou 0800 011 8944 (demais localidades). Se
desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.
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