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FATO RELEVANTE
Investimento Âncora de Stone em Oferta Pública

BANCO INTER S.A. (B3: BIDI3, BIDI4, BIDI11) (“Inter”) em atendimento ao disposto na Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/2002, vem informar aos acionistas e ao
mercado em geral que, nesta data, o Inter, a Inter Holding Financeira S.A., o Sr. João Vitor
Nazareth Menin Teixeira De Souza e o Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza celebraram, com a
StoneCo Ltd. (“Stone”), um acordo de investimento, por meio do qual a Stone se comprometeu
a subscrever ações ordinárias e/ou certificados de depósito de ações (“Units”), correspondentes
à participação acionária mais próxima, que possa ser obtida, sem exceder, a 4,99% do capital
social total do Banco Inter, limitado a um valor do investimento de R$2,5 bilhões, no âmbito de
oferta pública de ações do Inter a ser realizada nos termos da Instrução da CVM nº 476/2009,
no valor fixado, já considerando o desdobramento em curso, de R$19,28 por ação ordinária e
preferencial e R$57,84 por Unit (“Acordo de Investimento” e “Oferta”, respectivamente).
No âmbito do Acordo de Investimento, o acionista controlador do Inter concordou em ceder à
Stone seu direito de prioridade na Oferta, observados os requisitos legais aplicáveis.
Ainda, na data da liquidação da Oferta, será celebrado um acordo de acionistas (“Acordo de
Acionistas”), nos termos do qual o acionista controlador do Inter outorgará, em favor da Stone,
o direito de preferência à aquisição de ações, em determinadas transferências de ações do Inter
previstas no Acordo de Acionistas, exercível em caso de alienação do controle do Inter, durante
o prazo de 6 (seis) anos a contar da data de sua celebração, desde que eventual oferta de
terceiro considere um prêmio sobre o valor de cotação das ações do Inter inferior a certos
patamares previstos no referido Acordo de Acionistas.
Adicionalmente, nos termos do Acordo de Acionistas, será atribuída à Stone a prerrogativa de
indicar um membro para o Conselho de Administração do Inter.
Finalmente, no âmbito do Acordo de Investimento, Inter e Stone envidarão seus melhores
esforços para iniciar uma discussão a fim de explorar oportunidades de negócio que possam
potencializar a força de ambas companhias para a criação de um ecossistema que conecta
compradores a vendedores, que serão beneficiados com os melhores produtos financeiros e um

grande canal de vendas. Exemplos de oportunidades que podem ser estudadas a fim de criar
esse valor mútuo incluem: (i) conectar os clientes da Stone ao Inter Shop, promovendo a
digitalização desta base de clientes, e proporcionando uma experiência mais completa e uma
jornada omni canal para os clientes Inter; (ii) digitalizar a experiência de pagamentos entre
clientes Inter e varejistas Stone, tanto online quanto offline; (iii) explorar oportunidades de
cross-selling de produtos tais como crédito e meios de pagamento, que enriqueçam a
experiência e proposta de valor para clientes de ambas companhias; e (iv) alavancar a força do
funding do Inter para maior eficiência nas ofertas de capital de giro da Stone, além de oferecer
aos clientes do Inter outras oportunidades de investimento em renda fixa, por meio de cotas de
FIDCs.
No contexto da Oferta, a administração do Inter convocará Assembleia Geral Extraordinária, a
realizar-se, em primeira convocação, em 24 de junho de 2021, para aprovar a alteração do artigo
6º de seu Estatuto Social, com o objetivo de aumentar o capital autorizado, para o valor de R$12
bilhões.
As demais condições da Oferta ainda serão submetidas à deliberação do Conselho de
Administração do Inter.
Qualquer oferta pública de distribuição de ações do Inter será conduzida em conformidade
com a legislação e regulamentação aplicáveis. Assim, nenhum valor mobiliário deve ser
vendido em qualquer estado ou jurisdição, incluindo no Brasil ou nos Estados Unidos, nos
quais a oferta, solicitação ou venda de tal valor mobiliário seja considerada ilegal, antes do
registro ou enquadramento nas leis sobre valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
Este Fato Relevante: (i) não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como, nem
constituir, uma recomendação de investimento ou uma oferta de venda, ou uma solicitação
ou uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários de emissão do Inter no Brasil, nos
Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição; e (ii) não tem o propósito de ser publicado
ou distribuído, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição
e possui caráter meramente informativo.
Os valores mobiliários mencionados neste Fato Relevante não foram e não serão registrados
ao abrigo do United States Securities Act of 1933 (“Securities Act”) ou qualquer outra lei
referente a valores mobiliários, e não devem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos
sem o devido registro ou uma isenção de registro aplicável nos termos do Securities Act.

O Inter manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o andamento das informações
ora divulgadas por meio da divulgação de Comunicado ao Mercado ou Fato Relevante a serem
obtidos através do site do Inter (http://ri.bancointer.com.br).

Belo Horizonte, 24 de maio de 2021.
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