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COMUNICADO AO MERCADO

INTER ADQUIRE PARTICIPAÇÃO NA IM DESIGNS
BANCO INTER S.A. (B3: BIDI11) ("Inter"), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, informa
aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou os documentos definitivos para a aquisição de
participação societária na IM Designs Desenvolvimento de Software Ltda. (“IM Designs” e “Transação”,
respectivamente).
A participação na IM Designs faz parte da estratégia do Inter de adquirir novas empresas de forte base
tecnológica e perfil inovador. A IM Designs é uma empresa especializada no desenvolvimento de tecnologias
e ferramentas imersivas em 3D para a criação de projetos de visualização de ambientes internos e externos
por meio de realidade virtual (VR), realidade aumentada (AR) e realidade mista (XR). Possui parceria com a
maior provedora de softwares do segmento de engenharia e arquitetura, a Autodesk®, fazendo parte de um
seleto grupo de empresas com acesso às suas versões Beta.
Com a aquisição de participação na IM Designs, o Inter passa a investir em novas tecnologias que possam
transformar a experiência dos clientes (UX e UI) em seu ecossistema e busca manter o posicionamento de
vanguarda de seu Super App.
O contrato de compra e venda da Transação foi assinado em 15 de Abril de 2021 e, após o seu fechamento
efetivo, o Inter será titular de 50% (cinquenta por cento) das ações da IM Designs, com os sócios fundadores
continuando à frente da gestão e liderando a expansão dessa vertical de negócios, cuja operação será
conduzida a partir da Torre Inter, local da sede do grupo em Belo Horizonte.
O fechamento da Transação está sujeito à aprovação pelo Banco Central do Brasil, sendo que quando do
fechamento o Inter informará ao mercado acerca da conclusão desta operação.

Belo Horizonte, 16 de abril de 2021.
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