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COMUNICADO AO MERCADO

HOMOLOGAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DE AÇÕES: PRAZOS E ORIENTAÇÕES
BANCO INTER S.A. (B3: BIDI3, BIDI4 e BIDI11) ("Inter"), comunica aos seus acionistas, em continuidade
ao Fato Relevante publicado em 28 de abril de 2021, que o Banco Central do Brasil homologou, em 20 de
maio de 2021, a deliberação tomada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de
abril de 2021 que aprovou o desdobramento de ações (“Desdobramento”). Assim, o Desdobramento será
realizado nos seguintes termos:
• Desdobramento: as atuais 764.444.645 ações representativas do capital social, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, sendo 383.452.029 ordinárias e 380.992.616 preferenciais, serão
desdobradas em 3 (três) ações da mesma espécie. Assim, o capital total do Inter, após o desdobramento,
passa a ser formado por 2.293.333.935 ações, sendo 1.150.356.087 ordinárias e 1.142.977.848
preferenciais. Em consequência, todos os acionistas receberão, na Data Base e por ocasião do
desdobramento, 2 (duas) novas ações para cada 1 (uma) ação da mesma espécie de que forem titulares;
• Data base: 25 de maio de 2021;
• Negociação: a partir de 26 de maio de 2021, as ações do Inter passarão a ser negociadas ex-direito ao
Desdobramento, sendo certo que essas novas ações estarão disponíveis na custódia do investidor a partir
de 28 de maio de 2021;
• Direitos das Ações Desdobradas: as novas ações farão jus integralmente aos proventos que vierem a ser
declarados a partir de 26 de maio de 2021, nos mesmos termos das ações ordinárias e preferenciais de
emissão do Inter, conforme aplicável;
• Certificados de depósitos de ações (“Units”): Da mesma forma, em razão do Desdobramento, a instituição
financeira depositária registrará o depósito das novas ações e creditará novas Units na conta dos respectivos
titulares, de modo a refletir o novo número de ações detidas pelos titulares das Units, guardada sempre a
proporção de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão do Inter para cada Unit;
• Canais de Atendimento:
- Site de Relações com Investidores: http://ri.bancointer.com.br (seção Fale com RI)
- E-mail: Relações com Investidores – ri@bancointer.com.br
- Atendimento ao Acionista: 31 2138-7974

Belo Horizonte, 20 de maio de 2021.
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