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COMUNICADO AO MERCADO
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA | CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS DO INTER E
PROTOCOLO DE PEDIDO DE REGISTRO DE EMISSOR ESTRANGEIRO E BDRS NÍVEL II DA INTER & CO
BANCO INTER S.A. (B3: BIDI3, BIDI4, BIDI11) (“Inter”), em atendimento ao disposto na Resolução CVM

nº 44, de 23 de agosto de 2021, informa aos acionistas e ao mercado em geral, em complementação
ao disposto no Fato Relevante divulgado em 15 de abril de 2021, no âmbito da reorganização societária
com vistas à migração de sua base acionária para a Inter & Co, Inc. (nova denominação de Inter
Platform, Inc.), sociedade constituída de acordo com as leis da jurisdição de Cayman (“Inter&Co”), com
a listagem de suas ações na Nasdaq, bolsa de valores nos Estados Unidos, e com negociação de
certificados de depósito de valores mobiliários - BDRs Nível I, emitidos nos termos da Instrução da CVM
nº 332, de 4 de abril de 2000, conforme alterada, lastreados em Class A Shares (conforme abaixo
definido) de emissão da Inter&Co (“BDRs”), na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A. (“B3”) (“Reorganização
Societária”), que:
(i)

Foi convocada para o dia 12 de maio de 2022, às 10:30, a Assembleia Geral Extraordinária
que irá deliberar, dentre outros temas, sobre: (a) a ratificação da contratação de avaliador
para fins da Reorganização Societária; (b) a aprovação do laudo por este elaborado; (c) a
Reorganização Societária; e (d) o Protocolo e Justificação da incorporação da totalidade das
ações de emissão do Inter pela Inter Holding Financeira S.A., por meio do qual foram
estabelecidos os termos e condições para a Reorganização Societária e do qual constam os
laudos de avaliação e demais documentos pertinentes, firmado pelas administrações das
Companhias (“Nova AGE Reorganização”); e

(ii)

Foram protocolados, nesta data, pedido de registro de emissor estrangeiro e pedido de
registro de programa de BDRs Nível II da Inter&Co perante a CVM e B3, os quais serão
analisados pelas referidas entidades nos prazos regulatórios cabíveis. A OBTENÇÃO DESSES
REGISTROS NÃO É CONDIÇÃO PARA A EFETIVAÇÃO DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA, SE
APROVADA PELOS ACIONISTAS NA NOVA AGE REORGANIZAÇÃO E ATENDIDAS AS
CONDIÇÕES PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO. Uma vez e caso deferido o registro de programa
de BDRs Nível II pela CVM e B3, os BDRs Nível I serão automaticamente substituídos por
BDRs Nível II.

A documentação aplicável à Reorganização Societária e à Nova AGE Reorganização, incluindo os Laudos
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de Avaliação, o Protocolo e Justificação e o Formulário de Referência do Inter, está à disposição dos
acionistas na sede do Inter, no Departamento de Relações com Investidores, na Avenida Barbacena, nº
1.219, Belo Horizonte/MG, pelo e-mail ri@bancointer.com.br, no site do Inter
(http://ri.bancointer.com.br) e nos websites da Comissão de Valores Mobiliários
(http://www.gov.br/cvm) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br).
Os Acionistas do Inter poderão consultar o departamento de Relações com Investidores do Inter para
quaisquer dúvidas que possam ter sobre a Reorganização Societária e/ou a Nova AGE Reorganização,
nos canais indicados acima.
A realização da Nova AGE Reorganização está condicionada à declaração de efetividade pela Securities
and Exchange Commission (“SEC”) acerca do aditamento à declaração de registro (registration
statement) submetida pela Inter&Co à SEC. Nesta data, tal aditamento à declaração de registro
encontra-se sob a análise da SEC. Caso a análise não seja concluída até o dia 11 de maio de 2022 ou
caso, antes disso, entenda-se que a análise possivelmente não será concluída até tal data, o Inter
poderá adiar ou cancelar a convocação da Nova AGE Reorganização para que esta seja realizada em
outra data.
Este Comunicado ao Mercado é para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou a
solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários ou uma solicitação de qualquer
voto ou aprovação, nem deverá haver qualquer venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição na
qual tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal na ausência de registro ou qualificação de acordo com
as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
As declarações contidas neste Comunicado ao Mercado (ou nos documentos que ele incorpora por
referência) que não são fatos ou informações históricas podem ser declarações prospectivas nos
termos da Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Estas declarações prospectivas podem,
dentre outras coisas, incluir declarações sobre a operação proposta envolvendo a Inter&Co e o Inter;
convicções relacionadas à criação de valor como resultado da operação proposta envolvendo a
Inter&Co e o Inter; o cronograma pretendido para a conclusão da operação; benefícios e sinergias da
operação; e quaisquer outras declarações relativas às futuras convicções, expectativas, planos,
intenções, condição financeira ou de desempenho da Inter&Co e do Inter. Em alguns casos, termos
como “estimam”, “projetam”, “preveem”, “planejam”, “acreditam”, “pode”, “expectativa”,
“antecipam”, “pretende”, “planejado”, “potencial”, “poderiam”, “irão” e termos semelhantes, ou o
negativo dessas expressões, podem identificar declarações prospectivas. Estas declarações
prospectivas são baseadas nas expectativas e convicções da Inter&Co e do Inter sobre eventos futuros
e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente
diferentes das atuais.
Belo Horizonte, 20 de abril de 2022.
HELENA LOPES CALDEIRA

DIRETORA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

ADDITIONAL INFORMATION TO US INVESTORS: This material fact is being released in connection with
the proposed Corporate Reorganization involving Inter and Inter&Co. In connection with the
Corporate Reorganization, Inter&Co has filed with the SEC a post-effective amendment to the
registration statement for the Inter&Co shares to be issued in the context of the Corporate
Reorganization. BEFORE TAKING ANY VOTING OR INVESTING DECISION, SHAREHOLDERS OF INTER
SHOULD CAREFULLY READ ALL OF THE REGISTRATION STATEMENT ON FORM F-4 AND PROSPECTUS
REGARDING THE CORPORATE REORGANIZATION AND ANY OTHER RELEVANT DOCUMENTS AS THEY
CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE CORPORATE REORGANIZATION.
The registration statement on form F-4 and prospectus, as amended as well as other filings containing
information on the Inter&Co and the Corporate Reorganization are available free of charge on the
SEC’s website (www.sec.gov).

