BANCO INTER S.A.
CNPJ/ME nº 00.416.968/0001-01
NIRE 31.300.010-864
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)

FATO RELEVANTE
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
BANCO INTER S.A. (B3: BIDI11) (“Inter”), em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, em 15 de março de 2021, foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração
do Inter, a declaração e o pagamento aos acionistas de juros sobre o capital próprio no valor bruto total de
R$ 10.372.984,77 (dez milhões e trezentos e setenta e dois mil e novecentos e oitenta e quatro reais e
setenta e sete centavos), equivalentes a R$ 0,013589821 por ação ordinária e preferencial (R$ 0,040769462
por Unit), com retenção de 15% (quinze por cento) a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, exceto
para os acionistas que sejam comprovadamente imunes ou isentos, a serem imputados, ad referendum da
Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2022, aos dividendos mínimos obrigatórios devidos aos
acionistas.

O pagamento dos juros sobre o capital próprio ora declarados será efetuado em 30 de março de 2021,
na proporção da participação de cada acionista no capital social do Inter em circulação, sendo certo que
farão jus ao pagamento os acionistas constantes da base acionária em 19 de março de 2021. A partir de 22
de março de 2021 (inclusive), as ações de emissão do Inter serão negociadas “ex” estes juros sobre capital
próprio.
Belo Horizonte, 15 de março de 2021
HELENA LOPES CALDEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
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MATERIAL FACT
INTEREST ON SHAREHOLDERS EQUITY
BANCO INTER S.A. (B3: BIDI11) (“Company”), pursuant to Instruction 358 of the Brazilian Securities and
Exchange Commission (“CVM”), of January 3rd, 2002, as amended, hereby informs its shareholders and the
market in general that, on March 15th, 2021, the Company’s Board of Directors’ Meeting authorized, through
resolution, in writing and in an unanimous approval, the credit and payment to its shareholders of interest
on capital in the total gross amount of R$ 10,372,984.77 (ten million, three hundred seventy two thousand,
nine hundred and eighty four reais and seventy seven cents), corresponding to R$ 0.013589821 per share
(R$ 0.040769462 per Unit), with deducting withholding income tax of 15%, except for immune or exempt
shareholders.

The payment shall occur March 30th, 2021, in the proportion of each shareholder’s holding position, and will
be eligible to the payment those shareholders holding Company’s shares as of March 19th, 2021. The
Company’s shares will be traded ex-interest on capital as of March 22nd, 2020.
Belo Horizonte, March 15th, 2021.
HELENA LOPES CALDEIRA
CHIEF FINANCIAL AND INVESTOR RELATIONS OFFICER

