BIDI
Aumento de Capital

Perguntas frequentes
1. Quem tem o direito de preferência?

3. Quantas novas ações/units posso solicitar?

Os acionistas que tiverem ações ou units do Banco Inter no dia
03/07/2020, inclusive com posição doada, terão direito de
preferência na subscrição das novas ações referentes ao
aumento de capital.

Depende de sua posição acionária em 03/07/2020.

2. Como participar?

à No mínimo 438 BIDI3, você tem direito a subscrever 1 nova BIDI3

Entre em contato com a sua corretora de valores entre os dias
09/07/2020 e 07/08/2020 e solicite o Boletim de Subscrição.

à No mínimo 501 BIDI4, você tem direito a subscrever 1 nova BIDI4

Nele, você poderá escolher duas opções para o “pagamento” de
suas novas ações/units:
1. Pagamento em dinheiro
2. Pagamento utilizando o JCP referente ao 2T20
Uma vez comunicada, sua corretora de valores realizará os
tramites necessários. Quem optar por pagamento em dinheiro,
receberá o JCP 2T20 normalmente no dia 20/08/2020, quem
optar pelo pagamento utilizando o JCP, receberá com o desconto
relativo ao pagamento das novas ações/units.

Respeitando a proporção de 0,213773%, a posição mínima necessária
no dia 03/07/2020 para solicitar 1 (uma) nova ação/unit é de*:

à No mínimo 480 BIDI11, você tem direito a subscrever 1 nova BIDI11
*exceto para imunes e isentos

4. Minha corretora é a Inter DTVM, como faço
para visualizar meu direito de preferência?
Você pode acessar:
• Via app: PAI Investimentos / Home Broker / ícone Mais /
opção Custódia
• Via internet banking: menu Investimentos / Home Broker /
Minha conta / Custódia

5. Minha corretora é a Inter DTVM, como
faço para exercer o direito de preferência?
No app, acesse:

6. Quando as novas ações/units estarão
disponíveis em minha carteira?
Os recibos de subscrição serão negociáveis a partir de
21/08/2020, e serão convertidos em ações/units após a
homologação do aumento de capital pelo Banco Central do
Brasil.
Negociação dos direitos até 04/08
Inicio de negociação dos recibos a partir de 21/08
! Fique atento aos códigos de negociação:
Ativo

Direitos

Recibos

PAI Investimentos / Ofertas públicas / localize o campo
“Subscrição + ATIVO”.
Visualize o prospecto e as regras.

Pós
Conversão

ON

BIDI 1

BIDI 9

BIDI3

PN

BIDI 2

BIDI 10

BIDI4

Preencha quantidade desejada de acordo com o máximo
disponível na custódia.

UNIT

BIDI 12

BIDI 13

BIDI11

Observação: Caso você preencha uma quantidade superior a que tem direito,
será́ exercida apenas a sua quantidade máxima permitida.

Cronograma estimado
Documentos
importantes para saber
mais sobre:
09/07/2020
Início do período de
subscrição. Entre em contato
com a sua corretora e solicite
o Boletim de Subscrição.

07/08/2020
Fim do período de subscrição.

01/09/2020
Entrega dos recibos de
subscrição das sobras

Aviso aos Acionistas Aumento de Capital
Mediante Subscrição
Particular de Ações

31/08/2020
21/08/2020
Recibos de subscrição
passam a ser negociáveis.

Fim do período de subscrição
de Sobras.

03/07/2020
Data base para direito de
subscrição preferencial.

24/08/2020
Início do período de
subscrição de Sobras*.

&
Fato Relevante - Juros
sobre o Capital Próprio
2T20
clique aqui
Para outras dúvidas, entre em
contato via e-mail:
ri@bancointer.com.br

*O pagamento das sobras deve ser realizado entre 24 e 31 de agosto. Verifique os procedimentos com a sua corretora de valores.
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