ESTADO DE MINAS •SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2022

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL
BANCO INTER S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado (Categoria “A”) – Código CVM nº 24406
CNPJ/ME nº 00.416.968/0001-01 - NIRE: 31.300.010.864
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2022
1 DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 de maio de 2022, às 10h30, de modo exclusivamente digital, nos termos do artigo 5°,
§2°, inciso I, e artigo 28, §§2° e 3°, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 81, de 29 de março de
2022 (“Resolução CVM 81”). Nos termos do artigo 5°, §3° da Resolução CVM 81, esta Assembleia Geral Extraordinária
(“AGE Reorganização”) do Banco Inter S.A. (“Inter” ou “Companhia”) foi considerada como realizada na sede social da
Companhia, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, nº 1.219, Bairro
Santo Agostinho, CEP 30.190-131. 2 CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Edital de Convocação publicado nas edições
dos dias 21, 22 e 23 de abril de 2022 no Jornal Estado de Minas (fls. 12, 5 e 5, respectivamente), nos termos do artigo 124
da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3 PRESENÇA: Participaram da AGE
Reorganização acionistas representando, conforme se verifica dos registros do sistema eletrônico de participação a
distância disponibilizado pela Companhia, nos termos do artigo 47, inciso III, da Resolução CVM 81: (a) 74,8% (setenta e
quatro inteiros e oito décimos por cento) das ações, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia,
desconsideradas as ações em tesouraria; e (b) 64,2% (sessenta e quatro inteiros e dois décimos por cento) do total de
ações em circulação do Inter, assim consideradas as ações do Inter, com exceção das ações de titularidade do controlador,
das pessoas a ele vinculadas, dos administradores do Inter e daquelas mantidas em tesouraria. Presentes também: (i) o
Sr. Alexandre Riccio de Oliveiro, Diretor Vice Presidente de Tecnologia, Operações, e Finanças e o Sr. Janderson Facchin,
Diretor de Controladoria; (ii) o Sr. Thiago da Costa e Silva Lott, membro do Conselho Fiscal do Inter, (iii) o Sr. Pierre
Carvalho Magalhães, membro especialista financeiro do Comitê de Auditoria do Inter, (iv) o Sr. Carlos Henrique Carneiro de
Medeiros, membro independente do Conselho de Administração, (v) o Sr. Daniel Aranha, representante da PWC (abaixo
definida), consultoria especializada contratada para elaborar o Laudo do Cash-Out e o Laudo 264 (conforme abaixo
definidos), (vi) os Srs. João Alouche e Jonas M. Salles, representantes da KPMG (abaixo definida), empresa especializada
contratada para elaborar o Laudo Incorporação de Ações (conforme abaixo definido), e (vii) representantes dos assessores
jurídicos externos do Inter, que estiveram disponíveis para responder aos pedidos de informações e esclarecimentos que
fossem eventualmente formulados. 4 QUÓRUNS: Os quóruns de instalação e deliberação da AGE Reorganização
decorrem do disposto na legislação aplicável, em especial na Lei das Sociedades por Ações, bem como no Ofício nº
141/2021-DIE emitido pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) em 12 de abril de 2021, do Ofício nº 13/2022-DIE emitido
pela B3 em 19 de janeiro de 2022 e do Ofício nº 122/2022-DIE emitido pela B3 de 13 de abril de 2022 (em conjunto, “Ofícios
B3”), por meio dos quais a B3 autorizou o cumprimento da obrigação prevista no item 11.3 do Regulamento do Nível 2 de
Governança Corporativa da B3 por meio da adoção do mecanismo alternativo do Cash-Out (abaixo definido). Os quóruns
de instalação e deliberação por matéria da ordem do dia da AGE, bem como a demonstração do atendimento de referidos
quóruns, encontram-se anexos à presente como Anexo I (“Quórum”). 5 MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Ana
Luiza Vieira Franco Forattini, indicada pelo Presidente do Conselho de Administração, que convidou a Sra. Débora
Resende Castanheira de Carvalho para secretariar os trabalhos, nos termos do artigo 8º do Estatuto Social do Inter.
6 ESCLARECIMENTOS INICIAIS: A AGE Reorganização foi realizada de modo exclusivamente digital, por meio da
plataforma digital Ten Meetings. A AGE Reorganização atendeu aos requisitos da Resolução CVM 81, inclusive com a sua
gravação integral, conforme previsto no artigo 28, §1°, II, da Resolução CVM 81. A Mesa passou aos acionistas orientações
gerais sobre o funcionamento do sistema eletrônico de participação e a condução da AGE Reorganização, de modo a
organizar e facilitar o andamento dos trabalhos. 7 DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS: Os documentos pertinentes
às matérias objeto da ordem do dia da AGE Reorganização, incluindo a Proposta da Administração e demais documentos
exigidos pela Resolução CVM 81, foram disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia e divulgados nos sites da
própria Companhia, da CVM e da B3, com a antecedência exigida pela legislação aplicável. 8 LEITURA DE DOCUMENTOS:
Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia da AGE Reorganização, uma vez que referidos
documentos são do inteiro conhecimento dos Acionistas presentes. 9 ATA EM FORMA DE SUMÁRIO: Foi aprovada a
lavratura desta ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do
artigo 130, §§ 1° e 2°, da Lei das Sociedades por Ações. 10 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ORDEM DO DIA: A AGE
Reorganização é realizada no contexto do aviso de fato relevante divulgado pelo Inter em 15 de abril de 2022 e dos
comunicados ao mercado divulgados em 20 e 29 de abril, 4 e 6 de maio de 2022, segundo os quais foram divulgadas
informações sobre a nova estrutura proposta para a reorganização societária do Inter com vistas à migração de sua base
acionária para a Inter & Co, Inc. (nova denominação da Inter Platform Inc.), sociedade constituída de acordo com as leis da
jurisdição de Cayman (“Inter & Co”), registrada na Securities and Exchange Commission (“SEC”), com a listagem de suas
ações em bolsa de valores nos Estados Unidos (Nasdaq), mediante: (i) a incorporação de todas as ações de emissão do
Inter pela Inter Holding Financeira S.A. (“HoldFin”), sociedade controlada pela Inter & Co, por seu valor patrimonial contábil
(“Incorporação de Ações”), resultando na emissão, pela HoldFin, em favor dos acionistas do Inter titulares de ações
ordinárias e preferenciais, de duas classes de ações preferenciais obrigatoriamente resgatáveis de emissão da HoldFin, na
proporção de 1 ação preferencial resgatável de HoldFin para cada 6 ações ordinárias e/ou preferenciais de emissão do Inter
ou para cada 2 units do Inter, observado que (a) uma classe será entregue para os acionistas que receberem a Opção
BDRs (conforme abaixo definido) (“Ações PNA”) e (b) outra classe será entregue para os Acionistas Legitimados (conforme
abaixo definido) que optarem pela Opção Cash-Out (conforme abaixo definido) (“Ações PNB” e, juntamente com as Ações
PNA, as “PNs Resgatáveis”); e (ii) na mesma data, como ato subsequente e interdependente da Incorporação de Ações,
resgate da totalidade das PNs Resgatáveis mediante a entrega, aos acionistas do Inter que vierem a ser titulares de PNs
Resgatáveis (“Resgate”) de: (a) de BDRs Nível I listados na B3 e lastreados em Class A Shares (ações de emissão de Inter
& Co que conferirão aos seus titulares direito de 1 (um) voto por ação, conforme descrito no “Protocolo e Justificação da
Incorporação das Ações de Emissão do Inter pela HoldFin”, datado de 15 de abril de 2022 e aditado em 29 de abril de 2022
(“Protocolo e Justificação”)) (“Opção BDRs”); ou (b) do montante de R$38,70 (trinta e oito reais e setenta centavos),
correspondente a seis vezes o valor econômico por ação preferencial e/ou ordinária do Inter, o qual estará sujeito à
correção pela taxa CDI desde a presente data até a data do efetivo pagamento (“Opção Cash-Out”) (“Reorganização
Societária”). A Opção Cash-Out será facultada apenas e tão-somente a “Acionistas Legitimados”, assim entendidos os
acionistas do Inter que sejam titulares de ações de sua emissão em 15 de abril de 2022 (“Data de Corte”) e limitada à
quantidade de ações de propriedade dos Acionistas Legitimados detida na Data de Corte (“Limite de Quantidade de
Ações”). Portanto, não será facultada a Opção Cash-Out: (i) aos demais acionistas do Inter que não os Acionistas
Legitimados; e (ii) às ações e/ou units (a) adquiridos após a Data de Corte; e/ou (b) que superarem o Limite de Quantidade
de Ações. Nesses casos, o acionista receberá a Opção BDRs. A Opção Cash-Out estará limitada a R$1.131.189.054,60
(um bilhão, cento e trinta e um milhões, cento e oitenta e nove mil e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), valor
este equivalente a 10% (dez por cento) do valor total das ações em circulação do Inter, apurado conforme os Ofícios B3 e
calculado com base no valor econômico das ações do Inter. A Opção Cash-Out estará disponível àqueles Acionistas
Legitimados que exercerem esta opção no prazo de até 6 (seis) dias úteis a contar, inclusive, do dia útil seguinte à data da
realização desta AGE Reorganização, ou seja, de 13 de maio de 2022 (inclusive) a 20 de maio de 2022 (inclusive),
observado, em qualquer hipótese, o Limite de Quantidade de Ações. Caso, após a manifestação dos Acionistas Legitimados
que validamente optarem pela Opção Cash-Out, esta represente um desembolso para a HoldFin: (a) em montante inferior
ou igual ao Cap do Cash-Out, então os Acionistas Legitimados receberão exclusivamente PNs Resgatáveis correspondentes
à Opção Cash-Out, as quais serão resgatadas mediante o pagamento, em dinheiro, do valor econômico das ações do Inter
apurado nos termos do Laudo do Cash-Out (conforme abaixo definido); ou (b) em montante superior ao Cap do Cash-Out,
então os Acionistas Legitimados receberão, automaticamente: (i) as PNs Resgatáveis correspondentes à Opção Cash-Out,
proporcionalmente rateadas entre eles, de forma que, em qualquer caso, o desembolso máximo será equivalente ao Cap
do Cash-Out; e (ii) PNs Resgatáveis em BDRs lastreados em Class A Shares (conforme abaixo definido), em quantidade
apta a complementar o saldo da Opção Cash-Out não atendido em razão do rateio. Em caso de rateio das PNs Resgatáveis
em BDRs lastreados em Class A Shares, o Inter deverá informar o mercado sobre o resultado do Rateio de tais ações até
2 (dois) Dias Úteis após o final do prazo de adesão à Opção Cash-Out. A conclusão da Reorganização Societária está
condicionada à verificação das Condições de Implementação definidas no Protocolo e Justificação, observados os prazos
ali indicados, quais sejam (“Condições de Implementação”): (i) Aprovação da Reorganização Societária pelos Acionistas
do Inter na AGE Reorganização (ora cumprida); (ii) (a) Declaração de efetividade pela SEC acerca do aditamento à
declaração de registro (registration statement) submetida pela Inter&Co à SEC, antes da realização desta AGE
Reorganização (cumprida em 4 de maio de 2022); (b) inexistência de ordem que suspenda a declaração de efetividade,
acima referida (a cumprir); e (c) inexistência de início ou ameaça de procedimentos nesse sentido pela SEC (a cumprir); (iii)
Até a data desta AGE Reorganização, a HoldFin deveria obter um compromisso vinculante, junto a uma ou mais instituições
financeiras, com relação a financiamento a ser por ela contratado junto a instituições financeiras, no montante de até
R$1.150.000.000,00 (um bilhão cento e cinquenta milhões de reais), montante suficiente para fazer frente ao Resgate das
PNs Resgatáveis em dinheiro, observado o Cap do Cash-Out (“Financiamento Cash-Out”) (cumprida em 27 de abril de
2022); (iv) Todas as condições precedentes ao desembolso do Financiamento Cash-out deverão ter sido cumpridas (a
cumprir); (v) Homologação dos atos societários desta AGE Reorganização pelo Banco Central do Brasil (a cumprir). No
contexto da Incorporação de Ações, para cada 6 (seis) ações ordinárias e/ou preferenciais de emissão do Inter, será
entregue 1 (uma) PN Resgatável de emissão de HoldFin, ou seja, será entregue 0,16666666667 PN Resgatável para cada
1 (uma) ação ordinária ou preferencial de emissão do Inter e, para cada 2 (duas) units do Inter, será entregue 1 (uma) PN
Resgatável de emissão de HoldFin, sujeito aos ajustes previstos no Protocolo e Justificação (“Relação de Substituição”).
11 ORDEM DO DIA: (a) Ratificar a contratação da PricewaterhouseCoopers Corporate Finance & Recovery Ltda., com
sede na Avenida Francisco Matarazzo 1.400, Torre Torino, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ
sob o n.º 05.487.514/0001 37 (“PwC” ou “Avaliador”) para elaborar um único laudo contendo as seguintes avaliações: (i)
valor das ações de emissão do Inter, com base em seu valor econômico, fixado a partir do critério de cotação das ações no
período indicado no laudo, nos termos dos Ofícios B3 e seguindo os parâmetros da Instrução CVM n.º 361, de 05 de março
de 2002, conforme alterada, sendo que o valor apontado será considerado para fins do pagamento da Opção Cash-Out no
âmbito do Resgate das PNs Resgatáveis (“Laudo do Cash-Out”); e (ii) valor das ações de emissão do Inter e da HoldFin,
avaliados os dois patrimônios com base na metodologia do fluxo de caixa descontado na data-base de 31 de dezembro de
2021 (“Data-Base”), para fins da relação de substituição, nos termos do artigo 264 da Lei das Sociedades por Ações
(“Laudo 264”); (b) Ratificar a contratação da KPMG Auditores Independentes, com sede na Rua Arquiteto Olavo Redig de
Campos, 105, 6º andar, torre A, São Paulo, SP, CEP 04711-904, inscrita no CNPJ sob o n.º 57.755.217/0001-29 (“KPMG”
ou “Auditor”) para elaborar laudo de avaliação contendo a avaliação do valor das ações de emissão do Inter a serem
incorporadas pela HoldFin, no âmbito da Incorporação de Ações, com base no valor de patrimônio líquido contábil do Inter,
na Data-Base, para fins de verificação do aumento de capital de HoldFin, conforme disposto no artigo 252 da Lei das
Sociedades por Ações (“Laudo Incorporação de Ações”, em conjunto com Laudo do Cash-Out e Laudo 264, os “Laudos de
Avaliação”); (c) Examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo Cash-Out e o Laudo 264 elaborados pelo Avaliador;
(d) Examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo Incorporação de Ações elaborado pelo Auditor; (e) Examinar, discutir e
deliberar sobre o Protocolo e Justificação, que contém todos os termos e condições da Reorganização Societária, incluindo
a Incorporação de Ações; (f) Examinar, discutir e deliberar sobre a Incorporação de Ações, no contexto da Reorganização
Societária, com a consequente saída do Inter do Nível 2 de Governança Corporativa; (g) Excluir o parágrafo sétimo do
artigo 52 do Estatuto Social do Inter1, que dispõe sobre a obrigação de realizar a oferta pública de aquisição de ações de
emissão do Inter prevista no item 11.3 do Regulamento do Nível 2 de Governança Corporativa da B3; e (h) Autorizar a
administração do Inter a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações que vieram a ser
aprovadas na AGE Reorganização, inclusive, mas não se limitando, à implementação da Incorporação de Ações e a
consequente subscrição das novas ações a serem emitidas pela HoldFin em decorrência da Incorporação de Ações, por
conta dos acionistas do Inter. As propostas de deliberação descritas nos itens “a” a “h” da Ordem do Dia indicadas acima
são negócios jurídicos interdependentes, sendo premissa que cada uma das deliberações sobre esses itens não tenha
eficácia, individualmente, sem que as demais também tenham. Dessa forma, caso não sejam atendidas as Condições de
Implementação definidas no Protocolo e Justificação, as matérias eventualmente aprovadas nesta AGE Reorganização não
produzirão efeitos. 11 DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas
deliberaram o quanto segue, observado, ainda, que a eficácia das deliberações abaixo está condicionada à verificação ou
renúncia (conforme aplicável) das condições descritas nos itens (ii)(b), (ii)(c), (iv) e (v) das Condições de Implementação
acima descritas (“Condições a Implementar”): a. Aprovada, com o Quórum indicado no Anexo I, tendo sido registrados
965.950.721 votos a favor, 144.179.899 votos contra e 23.217.945 abstenções, a ratificação da contratação do Avaliador
para a elaboração do Laudo do Cash-Out e do Laudo 264; b. Aprovada, com o Quórum indicado no Anexo I, tendo sido
registrados 987.729.525 votos a favor, 121.030.701 votos contra e 22.893.608 abstenções, a ratificação da contratação do
Auditor para a elaboração do Laudo Incorporação de Ações; c. Aprovado, com o Quórum indicado no Anexo I, tendo sido
registrados 971.054.766 votos a favor, 144.194.599 votos contra e 12.691.092 abstenções, o Laudo Cash-Out e o Laudo
264, que integram a presente ata como Anexo II; d. Aprovado, com o Quórum indicado no Anexo I, tendo sido registrados
974.469.871 votos a favor, 144.194.640 votos contra e 6.095.463 abstenções, o Laudo Incorporação de Ações, que integra
a presente ata como Anexo III; e. Aprovado, com o Quórum indicado no Anexo I, tendo sido registrados 980.330.082 votos
a favor, 144.193.899 votos contra e 235.933 abstenções, o Protocolo e Justificação, que contém todos os termos e
condições da Reorganização Societária, incluindo a Incorporação de Ações, nos termos do Anexo IV; f. Aprovada, com o
Quórum indicado no Anexo I, tendo sido registrados 980.434.345 votos a favor, 144.263.940 votos contra e 61.629
abstenções, a Incorporação de Ações, no contexto da Reorganização Societária, com a consequente saída no Inter do
Nível 2 de Governança Corporativa; g. Aprovada, com o Quórum indicado no Anexo I, tendo sido registrados 978.677.180
votos a favor, 144.263.299 votos contra e 1.819.435 abstenções, a exclusão do parágrafo sétimo do artigo 57 do Estatuto
Social do Inter (cuja numeração era a de artigo 53 quando esta assembleia foi convocada), que dispõe sobre a obrigação
de realizar a oferta pública de aquisição de ações de emissão do Inter prevista no item 11.3 do Regulamento do Nível 2 de
Governança Corporativa da B3, de forma que o artigo 57 passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 57. A Alienação
direta ou indireta de Controle do Banco, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas,
deverá ser contratada sob a condição de que o Adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição das
ações tendo por objeto as ações de emissão do Banco de titularidade dos demais acionistas do Banco, observando as
condições e os prazos previstos na legislação, na regulamentação em vigor e no Regulamento do Nível 2, de forma a
assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante. Parágrafo 1º. A oferta pública de que
trata este artigo será exigida ainda: (i) quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos
ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do Controle do Banco;
ou (ii) em caso de alienação do controle de sociedade que detenha o Poder de Controle do Banco, sendo que, nesse caso,
o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar à B3 o valor atribuído ao Banco nessa alienação e anexar
documentação que comprove esse valor. Parágrafo 2º. Aquele que adquirir o Poder de Controle, em razão de contrato
particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará
obrigado a: (i) efetivar a oferta pública referida no caput acima; e (ii) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia
equivalente à diferença entre o preço da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6
(seis) meses anteriores à data da aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado até a data do pagamento.
Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações do Banco nos pregões em que o
Adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à B3
operacionalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos. Parágrafo 3º. O Acionista Controlador Alienante não
poderá transferir a propriedade de suas ações, nem o Banco poderá registrar qualquer transferência de ações para o
Adquirente do Poder de Controle, ou para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(es) não
subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores previsto no Regulamento do Nível 2. Parágrafo 4º. Nenhum
acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle poderá ser registrado na sede do Banco
enquanto os seus signatários não tenham subscrito o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento
do Nível 2. Parágrafo 5º. Para fins deste Estatuto Social, os termos com iniciais maiúsculas terão os seguintes significados:
(i) (ii) (iii) (iv) “Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere as Ações de Controle em
uma Alienação de Controle do Banco. “Acionista Controlador” significa o(s) acionista(s) ou Grupo de Acionistas que
exerça(m) o Poder de Controle do Banco. “Acionista Controlador Alienante” significa o Acionista Controlador, quando este
promove a Alienação de Controle do Banco. “Ações de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta
ou indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado, do Poder de Controle do Banco. (v) (vi) (vii)
(viii) (ix) (x) (xi) “Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pelo Banco, excetuadas as ações detidas pelo
Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por Administradores do Banco, aquelas em tesouraria e preferenciais
de classe especial que tenham por fim garantir direitos políticos diferenciados, sejam intransferíveis e de propriedade
exclusiva do ente desestatizante. “Administradores” significa, quando no singular, os diretores e membros do conselho de
administração do Banco referidos individualmente ou, quando no plural, os diretores e membros do conselho de
administração do Banco referidos conjuntamente. “Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador
Alienante transfere as Ações de Controle em uma Alienação de Controle do Banco. “Alienação de Controle do Banco”
significa a transferência a terceiro, a título oneroso, das Ações de Controle. “Controle” (bem como os seus termos
correlatos, “Poder de Controle”, “Controlador”, “sob Controle comum” ou “Controlada”) significa poder efetivamente utilizado
por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos do Banco, de forma direta ou indireta,
de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida. “Grupo de Acionistas” significa o grupo de
pessoas (i) vinculadas por contratos ou acordos de voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades
Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de Controle, seja direta ou
indiretamente; ou (iii) sob Controle Comum. “Valor Econômico” significa o valor do Banco e de suas ações que vier a ser
determinado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério
que venha a ser definido pela CVM. Parágrafo 6º. Na oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo Acionista
Controlador ou pelo Banco, para o cancelamento do registro de companhia aberta do Banco, o preço mínimo a ser ofertado
deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos do artigo 58 abaixo,
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Parágrafo 7º. A saída do Inter do Nível 2 em razão de
descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Nível 2 está condicionada à efetivação de oferta pública de
aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser apurado em laudo de avaliação de que trata o artigo
58 deste Estatuto, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis, sendo que: (i) o Acionista Controlador deverá
efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput desse artigo; (ii) na hipótese de não haver Acionista
Controlador e a saída do Nível 2 referida neste Parágrafo 7º decorrer de deliberação da Assembleia Geral, os acionistas
que tenham votado a favor da deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a oferta pública de
aquisição de ações prevista no caput; (iii) na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Nível 2 referida neste
Parágrafo 7º ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os administradores do Banco deverão convocar Assembleia
Geral cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das obrigações constantes do
Regulamento do Nível 2 ou, se for o caso, deliberar pela saída do Banco do Nível 2; e (iv) caso a assembleia geral
mencionada no item (iii) acima delibere pela saída do Banco do Nível 2, a referida Assembleia Geral deverá definir o(s)
responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na
assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta.” h. Aprovado, com o Quórum indicado no
Anexo I, tendo sido registrados 980.559.417 votos a favor, 144.193.899 votos contra e 6.598 abstenções, que a
administração do Inter tome todas as providências necessárias para a implementação das deliberações aprovadas nesta
AGE Reorganização, inclusive, sem limitação, (i) a implementação da Incorporação de Ações, (ii) a consequente subscrição
das PNs Resgatáveis a serem emitidas pela HoldFin em decorrência da Incorporação de Ações, por conta dos acionistas
do Inter, condicionada à verificação ou renúncia (conforme aplicável) das Condições a Implementar, e (iii) eventuais
alterações ao cronograma da Reorganização Societária. Fica consignado que, em todas as matérias, houve aprovação por
titulares de ações em circulação de emissão do Inter presentes à assembleia, conforme quóruns acima descritos. O
acionista LA BI Holdco LLC, votou no mesmo sentido da maioria dos demais acionistas do Inter detentores de ações em
circulação. Na sequência, a HoldFin manifestou apoio à decisão tomada pelos demais acionistas. 12 ENCERRAMENTO,
LAVRATURA DA ATA E ASSINATURA: Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a presente ata foi lida, achada conforme e assinada pela Mesa, tendo
sido considerados signatários da ata, nos termos do artigo 47, §1°, da Resolução CVM 81, os acionistas que registraram a
sua presença no sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia. A Lista de Acionistas
Presentes consta do Anexo V a esta ata, conforme o artigo 47, §2°, da Resolução CVM 81. A gravação da AGE
Reorganização e os votos manifestados por meio de boletins de voto a distância foram arquivados na Companhia. Belo
Horizonte, 12 de maio de 2022. Certificamos que o presente extrato confere com a ata original, lavrada em livro próprio.
Mesa: Presidente - Ana Luiza Vieira Franco Forattini e Secretária - Débora Resende Castanheira de Carvalho.
1

Considerando a numeração de artigos do estatuto social na data da convocação da AGE Reorganização e anterior à
realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do dia 28 de abril de 2022, na qual foram aprovadas outras
alterações e a renumeração do estatuto social do Inter. Como resultado de tal renumeração, o parágrafo sétimo do artigo
52 passou a ser o parágrafo sétimo do artigo 57 do Estatuto Social.
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