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ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
COTAS, EM SÉRIE ÚNICA, DO IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE

BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob nº 17.298.092/0001-30, na qualidade de 
instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira com sede na cidade de São 
Paulo, no Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, CEP 04344-902, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 60.701.190/0001-04, na qualidade de instituição intermediária da Oferta (conforme definido abaixo) (“ITAÚ UNIBANCO”) 
e ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64 (“Itaú Corretora” 
e, em conjunto com Coordenador Líder e Itaú Unibanco, “Coordenadores”), por meio do presente anúncio de encerramento 
(“Anúncio de Encerramento”), nos termos do disposto nos artigos 29 e 54-A da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro 
de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), vem a público comunicar o encerramento da distribuição pública de cotas, 
em série única (“Cotas”), da primeira emissão do IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
31.024.153/0001-00 (“Oferta” ou “Primeira Emissão” e “ID ETF”, respectivamente), constituído sob a forma de condomínio 
aberto e administrado e gerido pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., instituição financeira acima qualificada devidamente autorizada pela 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) para o exercício profissional de administração de carteira de valores mobiliários 
por meio do Ato Declaratório CVM nº 990, de 6 de julho de 1989 (“Administrador” e “Gestor”), no montante total de:

IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ/MF nº 31.024.153/0001-00

“ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE 
OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS.”

CLASSIFICAÇÃO CVM: FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO
REGISTRO DA OFERTA NA CVM: CVM/SRE/RFO/2019/001

CÓDIGO ISIN: BRIMABCTF004

COORDENADOR LÍDER ESCRITURADOR E COORDENADORADMINISTRADOR, GESTOR,
CUSTODIANTE E COORDENADOR

R$1.998.000.000,00
(UM BILHÃO NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MILHÕES DE REAIS)
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Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Encerramento, que não estejam aqui definidos, terão o 

significado a eles atribuído no prospecto definitivo da Oferta (“Prospecto”) ou no Regulamento (conforme abaixo definido).

A Oferta foi composta por 29.600.000 (vinte e nove milhões e seiscentas mil) Cotas, escriturais, com valor unitário de distribuição 

de R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

Não foi verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) à quantidade de Cotas inicialmente ofertada, sendo permitida a 

subscrição de Cotas por (i) controladores, administradores ou empregados do Administrador, ou de outras pessoas vinculadas à 

Emissão ou à Oferta, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º (segundo) 

grau; (ii) controladores ou administradores dos Coordenadores e/ou de qualquer dos Participantes Especiais; (iii) empregados, 

operadores e demais prepostos dos Coordenadores e/ou de qualquer dos Participantes Especiais  diretamente envolvidos na 

estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços aos Coordenadores e/ou a qualquer dos Participantes 

Especiais; (v) demais profissionais que mantenham, com os Coordenadores e/ou qualquer dos Participantes Especiais, contrato 

de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; 

(vi) pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou participem do controle societário dos Coordenadores 

e/ou dos Participantes Especiais; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente por pessoas vinculadas aos Coordenadores 

e/ou a qualquer dos Participantes Especiais desde que diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos 

menores das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas 

pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados, nos termos do artigo 55 da 

Instrução CVM nº 400.

O Administrador deliberou em 03 de julho de 2018, a constituição do TOP 3740 Fundo de Investimento Multimercado Crédito 

Privado (“FIM TOP”), por meio do “Instrumento Particular de Constituição”, registrado perante o 8º Oficial de Registro de Títulos 

e Documentos do Estado de São Paulo - Capital, sob o n.º 1461079, em 06 de julho de 2018. Por meio do “Instrumento Particular 

de Alteração do TOP 3740 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado”, de 20 de março de 2019, registrado no 8º 

Oficial de Registros de Títulos e Documentos do Estado de São Paulo-Capital, em 21 de março de 2019, sob nº 1.478.574, o 

Administrador deliberou (a) a transformação do FIM TOP em fundo de índice, a alteração da sua denominação para a do ID ETF; 

(b) a aprovação do regulamento do ID ETF (“Regulamento”); (c) a realização da Primeira Emissão; e (d) a aprovação da Oferta.

O ID ETF é regido pelas disposições de seu Regulamento, pela Instrução CVM nº 359, de 22 de janeiro de 2002, conforme 

alterada (“Instrução CVM 359”), além das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, estando sujeito aos termos e 

condições de seu Regulamento além das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

A oferta pública de distribuição das Cotas foi registrada na CVM, em 16 de maio de 2019, sob nº CVM/SRE/RFO/2019/001, 

nos termos da Instrução CVM 359 e da Instrução CVM 400.
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SEGUE ABAIXO QUADRO RESUMO DA COLOCAÇÃO DAS COTAS OBJETO DA OFERTA DO FUNDO:

TIPO DE INVESTIDOR NÚMERO DE QUANTIDADE DE

 SUBSCRITORES COTAS SUBSCRITAS

Pessoas Físicas 2.056 10.008.257

Clubes de Investimento 0 0

Fundos de Investimento 4 8.101.674

Entidades de Previdência Privada 0 0

Companhias Seguradoras 0 0

Investidores Estrangeiros 0 0

Instituições Intermediárias Participantes do Consórcio de Distribuição 0 0

Instituições Financeiras ligadas ao Administrador e às Instituições 

Intermediárias Participantes do Consórcio 0 0

Demais Instituições Financeiras 2 11.267.850

Demais Pessoas Jurídicas ligadas ao Administrador e às Instituições 

Intermediárias Participantes do Consórcio 0 0

Demais Pessoas Jurídicas 7 222.219

Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pessoas 

ligadas ao Fundo e às Instituições Intermediárias Participantes do 

Consórcio a que se refere o art. 34 da Instrução CVM 400 0 0

Outros: 0 0

Regimes Próprios da Previdência Social (RPPS) 0 0

Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) 0 0

Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC) 0 0

TOTAL 2.069 29.600.000

O Administrador é responsável pela contratação de serviços de escrituração das Cotas do Fundo. Atualmente, o fundo firmou 

contratos com a Itaú Corretora de Valores S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64, com 

sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, parte, CEP 04538-132.

O AVISO AO MERCADO, O ANÚNCIO DE INÍCIO, ESTE ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE 

RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA DO FUNDO SERÃO 

DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 54-A DA INSTRUÇÃO CVM 400, 

NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO COORDENADOR 

LÍDER, DA CVM, DA BM&FBOVESPA E DA CETIP NOS SEGUINTES ENDEREÇOS E PÁGINAS DA INTERNET:
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COORDENADOR LÍDER

BANCO ITAÚ BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2, 3º (parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132 - São Paulo, SP
At.: Luiz Alberto Rocha Junqueira
Telefone: (11) 3708-8937 - E-mail: luiz.junqueira@itaubba.com

Website: www.itau.com.br/itaubba-pt/ (neste website clicar em “Nossos Negócios”, em seguida clicar em “Ofertas Públicas”, 
clicar em “IT NOW ID ETF IMA-B – FUNDO DE ÍNDICE”, selecionar”2019”, clicar em “Março” e então, localizar o Prospecto)

ITAÚ UNIBANCO, NA QUALIDADE DE COORDENADOR E ADMINISTRADOR 

ITAÚ UNIBANCO S.A.
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100
CEP 04344-902 - São Paulo, SP
At.: Eduardo Saraiva Torrescana
Telefone: (11) 3072-2765 - E-mail: eduardo.torrescana @itau-unibanco.com.br

Website: www.itauassetmanagement.com.br (neste website, no banner “Conheça o ETF de Renda Fixa IMAB-11”, clicar 
em “Saiba mais”).

ITAÚ CORRETORA, NA QUALIDADE DE COORDENADOR E ESCRITURADOR

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar (parte)
CEP 04538-132 - São Paulo, SP
At.: Roberto C. Fonseca
Telefone: (11) 3073-3250 - E-mail: roberto.correa-fonseca@itau-unibanco.com.br

Website: www.itaucorretora.com.br (neste website clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida localizar a oferta em “Ofertas 
em Andamento”)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rio de Janeiro
Rua Sete de Setembro, 111
2°, 3°, 5°, 6° (parte), 23°, 26° ao 34° Andares - Centro
CEP 20050-901 - Rio de Janeiro, RJ
Telefone: (21) 3554-8686

São Paulo
Rua Cincinato Braga, 340 - 2º, 3º e 4º andares
Edifício Delta Plaza
CEP 01333-010 - São Paulo, SP
Telefone: (11) 2146-2000

Website: www.cvm.gov.br (no “Menu”, clicar no link “Informações de Regulados”, clicar no link “Fundos de Investimento”, 
clicar no link “Consulta Informações de Fundos”, clicar em “Fundos de Investimento Registrados”, digitar no primeiro campo 
“IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE”, clicar no link “IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE”, em seguida, clicar no link 
“Documentos Eventuais” no menu “Documentos Associados”).
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B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (Segmento CETIP UTVM)

Rio de Janeiro
Avenida República do Chile, 230, 11º andar - Rio de Janeiro, RJ

Alphaville
Al. Xingu, 350 – Edifício iTower, 2º andar, Alphaville - Barueri, SP

Website: www.b3.com.br (neste website acessar > Produtos e Serviços > Soluções para Emissores > Ofertas públicas / Saiba 
mais > Ofertas em andamento > Fundos > “IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE – 1ª emissão” e, então, localizar o 
documento requerido)

O INVESTIMENTO EM FUNDOS DE ÍNDICE ENVOLVE RISCOS, INCLUSIVE DE DESCOLAMENTO DO ÍNDICE E 
RELACIONADOS À LIQUIDEZ DAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, CONFORME DESCRITOS NA SEÇÃO “FATORES 
DE RISCO” DO PROSPECTO. AINDA QUE O ADMINISTRADOR E O GESTOR MANTENHAM SISTEMA DE GERENCIAMENTO 
DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA 
O INVESTIDOR. ALÉM DISSO, A RENTABILIDADE QUE VENHA A SER OBTIDA PELO FUNDO NÃO REPRESENTARÁ 
GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA PARA O INVESTIDOR.

ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS 
COTISTAS.

O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DA STN, DO BIRD, DO GESTOR, DOS COORDENADORES 
OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC. O 
INVESTIMENTO NAS COTAS NÃO É GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 
PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE SEU 
OBJETIVO E DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, OU AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS. A CVM NÃO 
GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E, TAMPOUCO, FAZ JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE 
DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

(i) Nenhuma instituição membro do Grupo Banco Mundial será responsabilizada por qualquer distorção ou omissão em qualquer 
documentação da Oferta Pública Inicial ou da(s) Oferta(s) Subsequente(s) do Fundo; (ii) As instituições que compõem o Grupo 
Banco Mundial não são patrocinadoras ou promotoras do Fundo e não estão envolvidas nos assuntos do dia-a-dia do Fundo; 
(iii) Em particular, o BIRD não fornecerá consultoria de investimento e não terá qualquer conhecimento ou controle sobre as 
decisões do Gestor de adquirir, manter ou alienar qualquer ativo ou investir ou não investir em qualquer emissor ou jurisdição 
em particular; (iv) As taxas a serem pagas ao BIRD são exclusivamente para os fins descritos nos Documentos de Divulgação do 
Fundo e não se destinam a remunerar qualquer outro papel desempenhado pelo BIRD na operação do Fundo; (v) As relações 
entre o Governo Federal, o Gestor e o Grupo Banco Mundial não constituem recomendação ou aprovação do Fundo como 
opção de investimento; (vi) Nem o BIRD nem qualquer outro membro do Grupo Banco Mundial terá qualquer obrigação ou 
responsabilidade, direta ou indireta, perante qualquer pessoa ou entidade, por quaisquer perdas, danos, custos, encargos, 
despesas ou outras obrigações decorrentes de qualquer investimento no Fundo.

(i) O BIRD não garante, no presente ou no futuro, o desempenho, retorno ou proteção do principal dos investimentos do Fundo, 
no todo ou em parte; (ii) O BIRD não faz quaisquer declarações ou garantias explícitas ou implícitas, presentes ou futuras, com 
relação a solvência ou desempenho comercial de quaisquer obrigações ou outros investimentos referenciados pelo Fundo ou 
do desempenho geral do Fundo; (iii) O fato de que um país tenha seguido o aconselhamento do BIRD com relação a questões 
de potencial investimento não está necessariamente relacionado à solvência ou desempenho comercial de seus títulos; e (iv) 
Futuras decisões de empréstimos, subvenções e de investimento tomadas pelo BIRD e outras instituições membro do Grupo 
Banco Mundial serão tomadas sem levar em conta se um potencial mutuário, destinatário de subvenção ou recipiente de 
investimento tenha emitido títulos ou outros instrumentos financeiros detidos pelo Fundo.
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(i) O BIRD não compartilha e não compartilhará quaisquer informações não públicas significativas com o Gestor e/ou com o 
Governo Federal; (ii) Em particular, o Departamento de Risco de Crédito do BIRD (ou qualquer sucessor) não compartilha e 
não compartilhará quaisquer classificações ou avaliações de crédito de países mutuários do Grupo Banco Mundial; (iii) O BIRD  
(ou qualquer sucessor) não compartilha e não compartilhará quaisquer de suas avaliações de sustentabilidade da dívida com 
relação a emissores de títulos do setor público; (iv) O BIRD não fornecerá quaisquer informações ao Gestor com relação 
às atividades de consultoria ou informações que venha a adquirir no curso de suas atividades, ainda que não esteja sob 
quaisquer obrigações regulares de confidencialidade; e (v) As informações não públicas que não serão compartilhadas podem 
ser relevantes à capacidade do Fundo de gerar ganhos ou evitar perdas.

(i) Nos termos do item 2.5.2 do Regulamento, o BIRD fará jus a uma taxa anual a ser paga pelo Gestor; (ii) Nos termos do 
artigo 4 do Acordo de Colaboração, a Taxa ao BIRD será utilizada para expandir e desenvolver suas atividades de consultoria 
e seus serviços de apoio no desenvolvimento de mercados de títulos em moeda local e de acesso e transparência no mercado 
em economias de mercados emergentes; (iii) Nos termos do artigo 4 do Acordo de Colaboração, o BIRD é exclusivamente 
responsável por todas as decisões relacionadas às suas atividades e seus serviços de consultoria, inclusive pela supervisão acerca 
da utilização da Taxa ao BIRD; e (iv) Não há garantia de que as atividades do BIRD terão sucesso na expansão do mercado de 
títulos em moeda local e nas reformas de acesso ao mercado.

(i) O envolvimento do BIRD com o Fundo terminará em 60 (sessenta) meses a contar da assinatura do Contrato para Constituição 
do ID ETF, observado que as partes do Contrato para Constituição do ID ETF poderão concordar em estender o envolvimento 
do BIRD com o Fundo; (ii) O BIRD possui o direito de encerrar seu envolvimento e rescindir o Acordo de Colaboração 
antecipadamente, a seu exclusivo critério; (iii) O BIRD é a única entidade jurídica do Grupo Banco Mundial participante do 
Acordo de Colaboração e o uso da Propriedade Intelectual do Banco Mundial não implica a participação de qualquer outra 
instituição membra do Grupo Banco Mundial.

O IMA-B é composto e calculado pela ANBIMA, sem levar em conta o Fundo. A marca e o nome são de propriedade da 
ANBIMA. O BIRD não faz qualquer declaração ou garantia, expressa ou implícita, aos cotistas do Fundo, e não tem qualquer 
responsabilidade com relação: (i) à qualidade, exatidão ou integridade do IMA-B, seu cálculo e/ou quaisquer informações 
relacionadas ao IMA-B; (ii) à adequação ou conformidade do IMA-B (ou quaisquer componentes ou dados que o compõem) a 
qualquer fim; ou (iii) ao desempenho ou resultado que pode ser obtido por qualquer pessoa através da utilização do IMA-B (ou 
quaisquer componentes ou dados que o compõem) para qualquer fim.

Na medida do permitido pela lei aplicável, o BIRD não será responsável (i) pela utilização de e/ou referência a qualquer índice 
de referência pelo Gestor e/ou Administrador em conexão com o Fundo; ou (ii) por quaisquer imprecisões, omissões, equívocos 
ou erros da ANBIMA no cálculo do Índice; ou (iii) por quaisquer imprecisões, omissões, equívocos, erros ou imperfeições em 
quaisquer informações utilizadas pela ANBIMA em conexão com o cálculo do Índice fornecidos por qualquer outra pessoa; 
ou (iv) por quaisquer perdas econômicas ou outras perdas que possam vir a ser direta ou indiretamente sofridos por qualquer 
cotista do Fundo ou qualquer outra pessoa que lide com o Fundo como resultado de quaisquer dos eventos acima citados, e 
nenhuma reivindicação, ação ou processo judicial poderá ser movida contra o BIRD.

(i) O Governo Federal não será responsável por qualquer distorção ou omissão em qualquer documentação da Oferta Pública 
Inicial ou da(s) Oferta(s) Subsequente(s); (ii) O Governo Federal não está envolvido nos assuntos do dia-a-dia do Fundo; (iii) O 
Governo Federal não fornecerá consultoria de investimento e não terá qualquer conhecimento ou controle sobre as decisões 
do Gestor de adquirir, manter ou alienar qualquer ativo ou investir ou não investir em qualquer emissor ou jurisdição em 
particular; (iv) Nenhuma taxa ou parcela de taxa será devida ao Governo Federal ou recebida pelo Governo Federal com 
relação ao anteriormente exposto; (v) O apoio do Governo Federal como emissor da cesta de títulos durante o lançamento 
do Fundo e, subsequentemente, nos termos do Acordo de Colaboração e sujeito a decisão do Governo Federal, não constitui 
recomendação ou aprovação do Fundo como opção de investimento; e (vi) o Governo Federal não terá qualquer obrigação 
ou responsabilidade, direta ou indireta, perante qualquer pessoa ou entidade, por quaisquer perdas, danos, custos, encargos, 
despesas ou outras obrigações decorrentes de qualquer investimento no Fundo.
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(i) O Governo Federal não garante, no presente ou no futuro, o desempenho, retorno ou proteção do principal dos investimentos 
do Fundo, no todo ou em parte; e (ii) O Governo Federal não faz quaisquer declarações ou garantias explícitas ou implícitas, 
presentes ou futuras, com relação a solvência ou desempenho comercial de quaisquer obrigações ou outros investimentos 
referenciados pelo Fundo ou do desempenho geral do Fundo.

(i) O Governo Federal não compartilha e não compartilhará quaisquer informações não públicas significativas com o Gestor e/
ou com o BIRD; (ii) O Governo Federal não compartilha e não compartilhará quaisquer de suas avaliações de sustentabilidade da 
dívida com relação a emissores de títulos do governo, exceto com relação a informações de domínio público do Governo Federal; 
(iii) O Governo Federal não fornecerá quaisquer informações ao Gestor com relação às atividades ou informações que venha 
a adquirir no curso do lançamento do Fundo, ainda que não esteja sob quaisquer obrigações regulares de confidencialidade; e 
(iv) As informações não públicas que não serão compartilhadas podem ser relevantes à capacidade do Fundo de gerar ganhos 
ou evitar perdas.

(i) O envolvimento do Governo Federal com o Fundo terminará em 60 (sessenta) meses a contar da assinatura do Contrato 
para Constituição do ID ETF, sendo que as partes do Contrato para Constituição do ID ETF poderão concordar em estender 
o envolvimento do Governo Federal com o Fundo; e (ii) o Governo Federal possui o direito de encerrar seu envolvimento e 
rescindir o Acordo de Colaboração antecipadamente, a seu exclusivo critério.

O Governo Federal não faz qualquer declaração ou garantia, expressa ou implícita, aos cotistas do Fundo, e não tem qualquer 
responsabilidade com relação: (i) à qualidade, exatidão ou integridade do IMA-B, seu cálculo e/ou quaisquer informações 
relacionadas ao IMA-B; (ii) à adequação ou conformidade do IMA-B (ou quaisquer componentes ou dados que o compõem) a 
qualquer fim; ou (iii) ao desempenho ou resultado que pode ser obtido por qualquer pessoa através da utilização do IMA-B (ou 
quaisquer componentes ou dados que o compõem) para qualquer fim.

Na medida do permitido pela lei aplicável, o Governo Federal não será responsável (i) pela utilização de e/ou referência a 
qualquer índice de referência pelo Gestor e/ou Administrador em conexão com o Fundo; ou (ii) por quaisquer imprecisões, 
omissões, equívocos ou erros do Gestor no cálculo do Índice; ou (iii) por quaisquer imprecisões, omissões, equívocos, erros ou 
imperfeições em quaisquer informações utilizadas pela ANBIMA em conexão com o cálculo do Índice fornecidos por qualquer 
outra pessoa; ou (iv) por quaisquer perdas econômicas ou outras perdas que possam vir a ser direta ou indiretamente sofridos 
por qualquer cotista do Fundo ou qualquer outra pessoa que lide com o Fundo como resultado de quaisquer dos eventos acima 
citados, e nenhuma reivindicação, ação ou processo judicial poderá ser movida contra o Governo Federal.

São Paulo, 20 de maio de 2019.

IMA-B FUNDO DE ÍNDICE
(11) 3231-3003
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