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COMUNICADO AO MERCADO
REAPRESENTAÇÃO DE MANUAL DE PARTICIPAÇÃO E PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
BANCO INTER S.A. (B3: BIDI3, BIDI4, BIDI11) (“Inter”), informa aos seus acionistas e ao mercado em
geral, que, nesta data, reapresentou o Manual de Participação e Proposta da Administração (“Proposta
da Administração”) para a Assembleia Geral Extraordinária convocada para realizar-se no dia 12 de
maio de 2022, às 10:30 horas (“AGE de 12.05.2022”).

A reapresentação tem o objetivo de (i) confirmar a celebração de instrumento vinculante para o
financiamento da Opção Cash-Out (conforme definida no Protocolo), e (ii) atualizar informações sobre
o direito de recesso assegurado aos acionistas em razão das deliberações que venham a ser tomadas
na AGE. Os mesmos ajustes foram aplicados no Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações do
Inter pela Inter Holding Financeira S.A., o qual foi aditado e igualmente reapresentado nesta data.
Em relação ao direito de recesso, a Proposta da Administração continha a mesma estrutura daquela
que fora apresentada para a reorganização societária aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de
25 de novembro de 2021 (“AGE de 25.11.2021”). Ocorre que a operação a ser submetida à AGE de
12.05.2022 possui diferenças em relação àquela divulgada em 24 de maio de 2021 e aprovada na AGE
de 25.11.20211. Diante disso e considerando esclarecimentos prestados à Comissão de Valores
Mobiliários, a Proposta da Administração foi atualizada para: (i) estender o direito de recesso aos
detentores de ações preferenciais de emissão do Inter, além dos detentores de ações ordinárias de
emissão do Inter; e (ii) indicar que terão direito de recesso os acionistas do Inter que forem titulares de
ações ordinárias e/ou ações preferenciais (inclusive as que integrarem units), de forma ininterrupta,
desde o final do pregão de 14 de abril de 2022 (data do último pregão que antecedeu o Fato Relevante
sobre a nova estrutura proposta para a Reorganização Societária).
O Manual de Participação e Proposta da Administração e documentos correlatos atualizados
encontram-se à disposição dos acionistas na sede do Inter e nos websites (i) de Relações com
Investidores do Inter (ri.bancointer.com.br); (ii) da Comissão de Valores Mobiliários (www.gov.br/cvm);
e (iii) da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).

As alterações estão descritas no fato relevante divulgado em 15 de abril de 2022 (“Fato Relevante”) e na Proposta da
Administração.
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Belo Horizonte, 29 de abril de 2022.
HELENA LOPES CALDEIRA
DIRETORA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
ADDITIONAL INFORMATION TO US INVESTORS: This material fact is being released in connection with
the proposed Corporate Reorganization involving Inter and Inter&Co. In connection with the
Corporate Reorganization, Inter&Co has filed with the SEC a post-effective amendment to the
registration statement for the Inter&Co shares to be issued in the context of the Corporate
Reorganization. BEFORE TAKING ANY VOTING OR INVESTING DECISION, SHAREHOLDERS OF INTER
SHOULD CAREFULLY READ ALL OF THE REGISTRATION STATEMENT ON FORM F-4 AND PROSPECTUS
REGARDING THE CORPORATE REORGANIZATION AND ANY OTHER RELEVANT DOCUMENTS AS THEY
CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE CORPORATE REORGANIZATION.
The registration statement on form F-4 and prospectus, as amended as well as other filings containing
information on the Inter&Co and the Corporate Reorganization are available free of charge on the
SEC’s website (www.sec.gov).

