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

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL
INTER HOLDING FINANCEIRA S.A.
CNPJ nº 39.903.325/0001-10 - NIRE 31300135004
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 12 de maio de 2022, às 9 horas, na sede social da INTER HOLDING FINANCEIRA
S.A., localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, nº 1.219, 22º andar, Bairro
Santo Agostinho, CEP 30.190-131 (‘’Companhia” ou “HoldFin”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Foram dispensadas
as publicações dos editais de convocação nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), de acordo com registro de presença lançado no Livro de
Presença de Acionistas da Companhia. 3. MESA: Presidente: Helena Lopes Caldeira; Secretária: Ana Luiza Vieira Franco
Forattini. 4. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ORDEM DO DIA: A presente Assembleia Geral Extraordinária (“AGE HoldFin”)
é realizada no contexto do aviso de fato relevante divulgado pelo Banco Inter S.A. (“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 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”): (a) de
BDRs Nível I 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 tãosomente a “Acionistas Legitimados”, assim entendidos os acionistas do Inter que sejam titulares de ações de sua emissão
desde 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 CashOut 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 neste indicados, quais sejam (“Condições de Implementação”):
(i) Aprovação da Reorganização Societária pelos acionistas da HoldFin até a data da AGE Reorganização (inclusive) (a ser
cumprida nesta data); (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 esta data, 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 CashOut (“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 da AGE
Reorganização pelo Banco Central do Brasil (a cumprir). 5. ORDEM DO DIA: 5.1. Aprovar o seguinte: (a) (1) Ratificar e
confirmar a eficácia da conversão das ações preferenciais em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação ordinária
para cada 1 (uma) ação preferencial aprovada na assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 25 de
novembro de 2011; e (2) alteração do estatuto social para: (2.1) refletir a conversão deliberada no item (a) acima; e (2.2)
prever a criação das Ações PNA e Ações PNB, nominativas e sem valor nominal; (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 de 31 de dezembro de 2021, 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”); (c) Examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo Incorporação de Ações elaborado pelo Auditor;
(d) Examinar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação, que contém todos os termos e condições da
Reorganização Societária, incluindo a Incorporação de Ações; (e) Examinar, discutir e deliberar sobre a Incorporação de
Ações, no contexto da Reorganização Societária, com o consequente aumento do capital social da Companhia mediante a
emissão das PNs Resgatáveis, condicionada à verificação das Condições de Implementação previstas no Protocolo e
Justificação; (f) Examinar, discutir e deliberar sobre o Resgate e o cancelamento das PNA e PNB, condicionado à
verificação ou renúncia (conforme o caso) das Condições de Implementação previstas no Protocolo e Justificação;
(g) Autorizar a administração da HoldFin a tomar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações
da AGE Reorganização, inclusive, mas não se limitando, à implementação da Incorporação de Ações e do Resgate. As
propostas de deliberação descritas nos itens “b” a “g” 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 a AGE HoldFin rejeite qualquer das matérias constantes em
qualquer de tais itens ou não sejam obtidas as aprovações societárias ou satisfeitas as condições previstas no Protocolo e
Justificação, as matérias eventualmente aprovadas na AGE HoldFin com relação a esse item não produzirão efeitos.
6. DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, a única acionista da Companhia deliberou,
sem quaisquer restrições, o quanto segue, observado que a eficácia das deliberações “6.2” a “6.7” abaixo está condicionada
à verificação ou renúncia (conforme aplicável) das condições descritas nos itens (i), (v) e (vii) das Condições de
Implementação acima descritas (“Condições a Implementar”): 6.1. Aprovar o seguinte: (a) Ratificar e confirmar a eficácia
da conversão das ações preferenciais atualmente existentes em ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação ordinária
para cada 1 (uma) ação preferencial aprovada na assembleia geral extraordinária realizada em 25 de novembro de 2011;
e (b) alteração do estatuto social para prever a criação das Ações PNA e Ações PNB, nominativas e sem valor nominal,
sendo certo que: (i) as ações PNA e Ações PNB de emissão da Companhia serão compulsoriamente resgatáveis; (ii) as
ações PNA e Ações PNB de emissão da Companhia terão direito pleno a voto; (iii) as Ações PNA e Ações PNB de emissão
da Companhia terão como vantagem a prioridade no reembolso de capital em caso de liquidação, sem prêmio, nos termos
do artigo 17, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações; (iv) as Ações PNA serão resgatadas mediante a entrega, pela
Companhia, àqueles que receberem PNAs no âmbito da Relação de Substituição (conforme abaixo definido) decorrente da
Incorporação de Ações, de 1 (um) certificado de depósito de valores mobiliários - BDRs Nível I, emitido nos termos da
Instrução da CVM nº 332, de 4 de abril de 2000, conforme alterada, lastreados em Class A Shares de emissão da Inter &
Co (“BDRs”); e (v) as Ações PNB serão resgatadas mediante a entrega, pela Companhia, àqueles que receberem Ações
PNBs no âmbito da Relação de Substituição (conforme abaixo definido) decorrente da Incorporação de Ações, do montante
de R$38,70 (trinta e oito reais e setenta centavos) por PNB, correspondente a 6 (seis) vezes o valor econômico por ação
preferencial e/ou ordinária do Inter, fixado nos termos do Laudo do Cash-Out (conforme definido no Protocolo e
Justificação), sendo que este valor estará sujeito à correção pela taxa CDI desde a presente data até a data do efetivo
pagamento. 6.1.1. Em decorrência da deliberação tomada no item 6.1, a nova redação do Capítulo II do Estatuto Social da
Companhia passará a vigorar conforme disposto a seguir: “CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES: ARTIGO 6º.
O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 178.475.556,26 (cento e setenta e oito
milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), dividido em
133.537.104 (cento e trinta e três milhões, quinhentos e trinta e sete mil, cento e quatro) ações ordinárias, todas
nominativas, sem valor nominal. ARTIGO 7º. Todas as ações de emissão da Sociedade são indivisíveis em relação a esta.
Parágrafo primeiro. Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 01 (um) voto nas deliberações das Assembleias
Gerais de Acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma da legislação aplicável. Parágrafo segundo. A Companhia
poderá emitir ações preferenciais classe A (“PNA”) e classe B (“PNB”), compulsoriamente resgatáveis, as quais terão direito
pleno de voto e que asseguram aos seus titulares as seguintes vantagens: (i) direito de participar dos lucros distribuídos em
igualdade de condições com as ações ordinárias; e (ii) prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, nos casos em que
ocorra tal reembolso, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações. Parágrafo terceiro. As PNA serão
resgatadas mediante a entrega, pela Companhia, aos seus titulares, de 1 (um) certificado de depósito de valores mobiliários
- BDRs Nível I, emitido nos termos da Instrução da CVM nº 332, de 4 de abril de 2000, conforme alterada, lastreados em
Class A Shares de emissão da Inter & Co, Inc., sociedade constituída de acordo com as leis da jurisdição de Cayman (“Inter
& Co”) (“BDRs”); e (v) as ações PNB serão resgatadas mediante a entrega, pela Companhia, aos seus titulares, do
montante de R$38,70 (trinta e oito reais e setenta centavos) por PNB, sendo que este valor estará sujeito à correção pela
taxa CDI desde 12 de maio de 2022 até a data do efetivo pagamento. Parágrafo quarto. A Companhia, por deliberação da
Assembleia Geral, poderá criar outras espécies e classes de ações, regulando a natureza dos direitos e vantagens que
conferirem aos seus titulares. ARTIGO 8º. A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do Acionista
no livro de “Registro de Ações Nominativas”. A Companhia não emitirá certificados de ações. ARTIGO 9º. A Companhia, por
deliberação de seus acionistas, poderá adquirir as próprias ações, visando mantê-las em tesouraria para posterior revenda
ou cancelamento, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.” 6.2. Aprovar a ratificação da contratação
do Auditor para a elaboração do Laudo Incorporação de Ações. 6.3. Aprovar o Laudo Incorporação de Ações que integra a
presente ata como Anexo I. 6.4. Aprovar o Protocolo e Justificação, que contém todos os termos e condições da
Reorganização Societária, incluindo a Incorporação de Ações, nos termos da minuta que integra a presente como Anexo II.
6.5. Aprovar a Incorporação de Ações, no contexto da Reorganização Societária, com o consequente aumento do capital
social da Companhia e a emissão de até 297.155.510 (duzentas e noventa e sete milhões, cento e cinquenta e cinco mil,
quinhentas e dez) PNs Resgatáveis, pelo preço total de emissão de até R$5.865.849.773,98 (cinco bilhões oitocentos e
sessenta e cinco milhões oitocentos e quarenta e nove mil setecentos e setenta e três Reais e noventa e oito centavos),
dos quais, conforme ficar estabelecido na AGE Confirmatória (conforme definida abaixo): (i) R$74.288.877,58 (setenta e
quatro milhões duzentos e oitenta e oito mil oitocentos e setenta e sete) reais e cinquenta e oito centavos) serão destinados
ao aumento do capital social da Companhia que, portanto, será aumentado dos atuais [R$178.475.556,26 (cento e setenta
e oito milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos)] para até
R$252.764.433,84 (duzentos e cinquenta e dois milhões, setecentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e trinta e três)
reais; e (ii) o montante remanescente será destinado à reserva de capital da Companhia. A quantidade de ações e o valor
do aumento de capital serão ajustados, na AGE Confirmatória (conforme definida abaixo), pelos efeitos do pagamento da
Opção Cash-Out e do pagamento do reembolso pelo exercício do Direito de Recesso (conforme definido no Protocolo e
Justificação), em favor dos acionistas que fizerem essas opções. Anteriormente à efetivação da Incorporação de Ações,
poderá haver deliberação sobre aumento do capital da Companhia, a ser integralizado com ações de emissão do Inter,
de propriedade a LA BI HoldCo LLC, ou veículo (s) de investimento a quem estas ações forem transferidas, com o
consequente ajuste no valor do aumento de capital da Incorporação de Ações. 6.5.1. Registrar que, observado o disposto
no item 6.5.2 abaixo, 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”). 6.5.2. Registrar
que, no âmbito da deliberação tomada no item 6.5 acima, os acionistas da Companhia se reunirão em nova Assembleia
Geral Extraordinária (“AGE Confirmatória”) para deliberar a respeito da verificação das Condições a Implementar, já
que as demais Condições de Implementação previstas no Protocolo e Justificação foram verificadas até a data desta
assembleia. Na AGE Confirmatória, haverá deliberação sobre: (i) o valor final do aumento do capital social da Companhia
em decorrência da Incorporação de Ações, (ii) a quantidade de PNs Resgatáveis da Companhia a serem emitidas no
âmbito da Incorporação de Ações por classe de PN Resgatável, isto é, a quantidade de Ações PNA e de Ações PNB a
serem emitidas, (iii) novo aumento do capital social da HoldFin para a contribuição, ao seu capital social, de um número
de Class A Shares suficiente para fazer lastro aos BDRs que serão emitidos em favor dos acionistas, e (iv) a alteração e
consolidação do estatuto social da HoldFin para refletir as deliberações tomadas nesta assembleia e na AGE Confirmatória.
6.6. Aprovar o Resgate e o cancelamento das PNA e PNB, condicionado à verificação ou renúncia (conforme o caso) das
Condições a Implementar, já que as demais Condições de Implementação previstas no Protocolo e Justificação foram
verificadas até a data desta assembleia. 6.6.1. Registrar que, no âmbito da deliberação tomada no item 6.6 acima, (i)
as PNA serão resgatadas mediante a entrega, pela HoldFin, àqueles que receberem PNAs no âmbito da Relação de
Substituição, de 1 (um) certificado de depósito de valores mobiliários - BDRs Nível I, emitido nos termos da Instrução
da CVM nº 332, de 4 de abril de 2000, conforme alterada, lastreados em Class A Shares de emissão da Inter & Co
(“BDRs”), e (ii) as PNB serão resgatadas mediante a entrega, pela HoldFin, àqueles que receberem PNBs no âmbito da
Relação de Substituição, do montante de R$38,70 (trinta e oito reais e setenta centavos) por PNB, correspondente a 6
(seis) vezes o valor econômico por ação preferencial e/ou ordinária do Inter, fixado nos termos do Laudo do Cash-Out
(conforme definido no Protocolo e Justificação). 6.7. Autorizar a administração da HoldFin a tomar todas as providências
necessárias para a implementação das deliberações da AGE Reorganização, inclusive, sem limitação, (i) a implementação
da Incorporação de Ações, (ii) a consequente emissão das PNs Resgatáveis pela HoldFin em decorrência da Incorporação
de Ações, com subscrição pelo Inter por conta de seus acionistas, condicionada à verificação ou renúncia (conforme
aplicável) das Condições a Implementar, e (iii) eventuais alterações ao cronograma da Reorganização Societária.
7. ESCLARECIMENTOS: Por fim, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130,
parágrafo 1°, da Lei das Sociedades por Ações. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada
encerrada a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar a presente ata em livro próprio que, lida e achada conforme,
foi assinada por todos no respectivo livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. 9. ASSINATURAS: Acionista
Presente: Inter & Co Inc., neste ato representada pelos seus diretores Helena Lopes Caldeira e Joao Vitor Nazareth Menin
Teixeira de Souza. Mesa: Helena Lopes Caldeira - Presidente; Ana Luiza Vieira Franco Forattini - Secretária. A presente ata
é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. Belo Horizonte, 12 de maio de 2022. Mesa: Presidente - Helena Lopes Caldeira
e Secretária - Ana Luiza Vieira Franco Forattini.
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