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Público Alvo

Objetivo do Fundo

O FUNDO, observada a legislação e regulamentação aplicáveis, é destinado a
investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas e jurídicas,
fundos de investimento, EFPC, RPPS, EAPC e Seguradoras, que (a) estejam
legalmente habilitados a adquirir cotas do FUNDO, (b) aceitem todos os riscos
inerentes ao investimento no FUNDO, e (c) busquem retorno de rentabilidade
condizente com o objetivo do FUNDO e sua política de investimento. Caso o

O Fundo It Now NYSE FANG+TM Fundo de Índice tem como objetivo refletir a performance, antes das
taxas e despesas, do NYSE FANG+TM, índice calculado pela ICE Data Indices, LLC, projetado para
representar um recorte dos setores de tecnologia e consumo, sendo composto pelas ações e
American Depositary Receipts (ADRs) mais negociadas e com característica de alto crescimento do
setor de tecnologia e/ou que utilizem tecnologia para desenvolver as suas atividades, através de uma
ponderação igualitária de cada constituinte em cada evento de rebalanceamento.

Política de Investimento
A carteira do FUNDO poderá incluir (a) ações de companhias estrangeiras negociadas no mercado internacional que sejam componentes do Índice, (b) Brazilian Depositary Receipts (BDRs) negociados no mercado
nacional lastreados nas ações descritas no item (a); (c) BDRs lastreados em cotas de fundos de índice estrangeiro que sigam o Índice; (d) cotas de fundo de índice estrangeiro que sigam o Índice, (e) posições
compradas nos mercados futuros, no Brasil e no exterior, do Índice, a fim de refletir sua variação e rentabilidade; (f) posições compradas no mercado futuro de dólar, a fim de proteger o risco de descolamento (erro de
aderência) decorrente da exposição cambial gerada pelas posições mantidas nos mercados futuros do índice NYSE FANG+TM, no Brasil e no exterior, assim como pelas posições em dinheiro, renda fixa local,
fundos de investimento e contas a receber em reais; (g) Investimentos Permitidos, (h) Receitas acumuladas e não distribuídas e (i) dinheiro, observados os limites de diversificação e de composição da carteira do
FUNDO detalhados no regulamento do fundo.

Informações do Fundo
Data de Início: 28/04/2021

Cota de Aplicação
D0 FECHAMENTO

0

Benchmark NYSE FANG+TM

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:
Aguarde

Taxa de Administração 0,25% aa
Classe Anbima: FUNDOS DE ÍNDICES - ETF

0,25

Custódia:
Aguarde

Moeda: BRL
Código ISIN do Fundo:
BRTECKCTF005

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

Código na BM&FBOVESPA:
TECK11

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

Rentabilidade Acumulada (1)

Desde Início

Histórico Aderência

Rentabilidade Acumulada (1)

-23,30%

It Now NYSE FANG+TM

-24,20%

YTD
12 meses
36 meses
60 meses
Desde Início

24 meses

12 meses

Código Valor Indicativo:
NYSE FANG+TM

Erro de Aderência (2)

NYSE FANG+TM

IT NOW NYSE FANG+TM

-32,37%
-23,20%
-23,30%

2,52%
1,93%
1,88%

-32,63%
-23,84%
-24,20%

-23,20%
-23,84%

PL médio (R$ MM) (3) 66.599.233,49
YTD

-32,37%

(1) Rentabilidade acumulada no período definido.

-32,63%

mês

NYSE FANG+TM

10,24%

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

10,13%

It Now NYSE FANG+TM

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

Informações do Índice
O Índice NYSE FANG+TM pertence a ICE Data e foi projetado para representar um recorte dos setores
de tecnologia e consumo, sendo composto pelas ações e American Depositary Receipts (ADRs) mais
negociadas e com característica de alto crescimento do setor de tecnologia e/ou que utilizem tecnologia
para desenvolver as suas atividades, através de uma ponderação igualitária de cada constituinte em
cada evento de rebalanceamento.

#

Corporativo | Interno

Número de Ações:
10
Código do Índice na BM&FBOVESPA:
NYSE FANG+TM

IT NOW NYSE FANG+TM FUNDO DE ÍNDICE
Composição do Índice - Top 10 ativos

Tesla (TSLA US) 12%
NETFLIX (NFLX US) 11%
APPLE (AAPL US) 11%
AMAZON.COM (AMZN US) 10%
NVIDIA (NVDA US) 10%
MICROSOFT CORP (MSFT US) 10%
ALPHABET A (GOOGL US) 10%
Baidu Inc. (BIDU US) 9%
Alibaba Group Holdin (BABA US) 9%
META PLATFORMS A (META US) 9%
Setores do Índice - Top 10

Tecnologia da Informação 30%
Serviços de Telecomunicações 29%
Outros 11%
Consumo Cíclico 10%
Internet 8%
Internet 8%

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 A VENDA E NEGOCIAÇÃO DE COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO OU DE SEU
ADMINISTRADOR. 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. Consulte também a página do Fundo na rede mundial de computadores, www.itau.com.br/itnow. 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. A fonte ICE Data Indices, LLC, é usada com permissão. ?NYSE FANG+TM? é um serviço/marca registrada da ICE Data Indices, LLC ou de suas empresas associadas e foi licenciada, junto com o NYSE
FANG+TM Index (Índice) para uso pelo Itaú Unibanco S.A. em conexão com IT NOW NYSE FANG+TM FUNDO DE ÍNDICE (o Produto). Nem o Itaú Unibanco S.A., o ADMINISTRADOR, o GESTOR ou o Produto, conforme aplicável, são patrocinados, endossados, vendidos ou
promovidos pela ICE Data Indices, LLC, suas empresas associadas ou seus Fornecedores Terceirizados (ICE Data e seus Fornecedores). ICE Data e seus Fornecedores não fazem representações ou garantias quanto à conveniência de investir em valores mobiliários em geral,
no Produto em particular, no ADMINISTRADOR, no GESTOR ou na capacidade do Índice de acompanhar o desempenho geral do mercado. A única relação da ICE Data com o Itaú Unibanco S.A. é o licenciamento de certas marcas e nomes comerciais e o Índice ou seus
componentes. O Índice é determinado, composto e calculado pela ICE Data independentemente do Itaú Unibanco S.A. ou do Produto ou de seus detentores. A ICE Data não tem obrigação de levar em consideração as necessidades do Itaú Unibanco S.A. ou dos detentores do
Produto ao determinar, compor ou calcular o Índice. A ICE Data não é responsável e não participou na determinação do momento adequado, preços ou quantidades do Produto a ser emitido ou na determinação ou cálculo da equação pela qual o Produto deve ser precificado,
vendido, comprado ou resgatado. Exceto para determinados serviços de cálculo de índice customizados, todas as informações fornecidas pela ICE Data são de natureza geral e não adaptadas às necessidades específicas do Itaú Unibanco S.A. ou de qualquer outra pessoa,
entidade ou grupo de pessoas. A ICE Data não tem nenhuma obrigação ou responsabilidade em relação à administração, marketing ou comercialização do Produto. A ICE Data não é um consultor de investimentos. A inclusão de um título dentro de um índice não é uma
recomendação da ICE Data para comprar, vender ou manter tal título, nem é considerada um conselho de investimento. A ICE DATA E SEUS FORNECEDORES REJEITAM QUAISQUER E TODAS AS GARANTIAS E REPRESENTAÇÕES, EXPRESSAS E/OU IMPLICITAS,
INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO À UM DETERMINADO PROPÓSITO OU USO, INCLUINDO OS ÍNDICES, DADOS DE ÍNDICES E QUAISQUER INFOMAÇÕES, INCLUIDAS, RELACIONADAS OU DERIVADAS DELES
(DADOS DE ÍNDICE). A ICE DATA E SEUS FORNECEDORES NÃO ESTARÃO SUJEITAS À QUAISQUER DANOS OU RESPONSIBILIDADE COM RELAÇÃO Á ADEQUAÇÃO, PRECISÃO, PONTUALIDADE OU INTEGRALIDADE DOS ÍNDICES E DADOS DO ÍNDICE, QUE
SÃO FORNECIDOS TAL COMO ESTÁ E SEU USO É A SEU PRÓPRIO RISCO. O investimento no Fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que o gestor mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas
para o Fundo e para o investidor. Este fundo de investimento utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores,
apresentando os riscos daí decorrentes. Dúvidas, sugestões ou reclamações ligue para 4004 4828 (regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (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, 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 722 1722.
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