ESTADO DE MINAS •SEXTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2022

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL
INTER HOLDING FINANCEIRA S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/ME Nº 39.903.325/0001-10 - NIRE: 3130013500-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 7 DE JUNHO DE 2022
DATA, HORA E LOCAL: 7 de junho de 2022, às 12h, na sede social da Inter Holding
Financeira S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na Avenida Barbacena, nº 1.219, 22º andar, Bairro Santo Agostinho,
CEP 30190-131. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do
§4°, do artigo 124, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade
do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas da Companhia. MESA:– Alexandre Riccio de Oliveira - Presidente; Helena Lopes
Caldeira – Secretária. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a emissão, pela Companhia, de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada
em da espécie com garantia real, em série única, no montante total de R$ 1.150.000.000,00
(um bilhão e cento e cinquenta milhões de reais) (“Emissão” e “Debêntures”,
respectivamente), para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de
2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e das demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis (“Oferta”), conforme condições a serem previstas no “Instrumento
Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em da Espécie com Garantia Real,
em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Inter
Holding Financeira S.A.” a ser celebrado entre a Companhia e a Vortx Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 22.610.500/0001-88
(“Agente Fiduciário”) (“Escritura de Emissão”); (ii) a outorga de garantia real pela Companhia
no âmbito da Emissão e da Oferta, consubstancia na Cessão Fiduciária (conforme definido
abaixo); e (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para adotar todos e quaisquer atos,
negociar e celebrar documentos necessários à efetivação das deliberações a serem
aprovadas. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, foram tomadas as seguintes
deliberações, sem quaisquer restrições, aprovadas eletronicamente pelo acionista titular da
totalidade das ações representativas do capital social da Companhia: (i) aprovar a Emissão
e a Oferta pela Companhia, nos seguintes termos e condições: (a) Número da Emissão: a
Emissão constitui a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Emissora. (b) Valor Total da
Emissão: o valor total da Emissão será de R$ 1.150.000.000,00 (um bilhão e cento e
cinquenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme abaixo definido) (“Valor Total da
Emissão”). (c) Número de Série: a Emissão será realizada em série única. (d) Data de
Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será o dia
14 de junho de 2022 (“Data de Emissão”). (e) Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade:
as Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas
ou certificados, e, para todos os fins de direito, a titularidade delas será comprovada pelo
extrato de conta de depósito emitido pelo escriturador das Debêntures (“Escriturador”) e,
adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na
B3, conforme o caso, será expedido extrato em nome do titular das Debêntures
(“Debenturista”), que servirá como comprovante de titularidade de tais Debêntures. (f)
Conversibilidade: as Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de
emissão da Emissora. (g) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária, nos
termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações, a serem convoladas na
espécie com garantia real. Após a formalização do Contrato de Cessão Fiduciária (conforme
abaixo definido) no prazo e nos termos previstos na Cláusula 3.6 da Escritura de Emissão,
hipótese a partir da qual a Cessão Fiduciária (conforme abaixo definida) passará a ser eficaz
e exequível, as Debêntures deixarão de ser da espécie “quirografária” e passarão a ser da
espécie “com garantia real”. (h) Prazo e Data de Vencimento: observado o disposto na
Escritura de Emissão as Debêntures terão prazo 12 (doze) meses, contados da Data de
Emissão, vencendo, portanto, em 14 de junho de 2023 (“Data de Vencimento”). (i) Valor
Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 (hum mil
reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). (j) Quantidade de Debêntures
Emitidas: serão emitidas 1.150.000 (um milhão e cento e cinquenta mil) Debêntures. (k)
Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto da Oferta, a qual
será realizada em regime de garantia firme de colocação com relação à totalidade das
Debêntures, com a intermediação de instituições financeiras autorizadas a operar no
sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”), sendo uma delas o
coordenador líder da Oferta (“Coordenador Líder”), nos termos do “Contrato de
Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, sob
o Regime de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em Série
Única, da 1ª (Primeira) Emissão da Inter Holding Financeira S.A.”, a ser celebrado entre a
Emissora e os Coordenadores (“Contrato de Distribuição”). A Oferta terá como público-alvo
investidores profissionais, conforme definição constante do artigo 11 da Resolução CVM 30
(“Investidores Profissionais”). As Debêntures poderão ser ofertadas a no máximo 75 (setenta
e cinco) Investidores Profissionais, podendo ser subscritas ou adquiridas por no máximo 50
(cinquenta) Investidores Profissionais. (l) Destinação dos Recursos: os recursos obtidos
pela Emissora com as Debêntures serão destinados (i) ao pagamento do montante em reais
necessário para o resgate de ações preferenciais resgatáveis (“PNs Resgatáveis”) de
titularidade dos acionistas da Emissora, após a implementação da incorporação das ações
de emissão do Banco Inter S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.416.968/0001-01 (“Inter”),
nos termos previstos no Fato Relevante do Inter datado de 15 de abril de 2022, com vistas à
migração de base acionária do Inter para a Inter & Co, Inc. (nova denominação de Inter
Platform, Inc.), sociedade constituída de acordo com as leis da jurisdição de Cayman,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.737.954/0001-21 (“Inter & Co”), que resultará na listagem
das ações da Inter & Co nos Estados Unidos (“Reorganização Societária”); (ii) ao pagamento
dos valores de responsabilidade da Emissora com relação à retenção de Imposto de Renda
Retido na Fonte (“IRRF”) relativo ao ganho de capital dos acionistas do Inter não residentes
no Brasil no âmbito da Reorganização Societária; e (iii) caso haja excedente após a
destinação indicada nos itens (i) e (ii) acima, para reforço de caixa da Companhia. (m)
Preço de Subscrição e Forma de Integralização: as Debêntures serão subscritas e
integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição (“Data de
Integralização”), pelo seu Valor Nominal Unitário, na Primeira Data de Integralização
(conforme abaixo definido), de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. Caso
qualquer Debênture venha a ser integralizada em data diversa e posterior à primeira Data de
Integralização, a integralização deverá considerar o seu Valor Nominal Unitário acrescido da
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização até
respectiva Data de Integralização. As Debêntures poderão ser subscritas com ágio ou
deságio, desde que aplicado em igualdade de condições a todos os investidores em cada
data de integralização. (n) Atualização Monetária das Debêntures: o Valor Nominal
Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente. (o) Remuneração das
Debêntures: sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal
Unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100%
(cem por cento) das taxas médias diárias do DI de um dia, “over extra-grupo”, expressas na
forma percentual ao ano-base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e
divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Taxa DI”), acrescida de spread
(sobretaxa) de 1,95% (um inteiro e noventa e cinco centésimos por cento) ao ano-base de
252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”), calculada de forma
exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, incidente sobre o
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, desde a primeira
Data de Integralização das Debêntures até a data do efetivo pagamento da Remuneração ou
data de declaração de vencimento antecipado em decorrência de um Evento de
Inadimplemento (conforme definido abaixo), o que ocorrer primeiro. A Remuneração será
calculada de acordo com a fórmula a ser descrita na Escritura de Emissão. (p) Pagamento
da Remuneração das Debêntures: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de
eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, ou Aquisição
Facultativa (conforme definida abaixo) com cancelamento da totalidade das Debêntures, nos
termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração das Debêntures será paga em
uma única data, qual seja, na Data de Vencimento das Debêntures (“Data de Pagamento da
Remuneração”). (q) Amortização do Valor Nominal Unitário: o Valor Nominal Unitário ou
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em uma única data, qual
seja, na Data de Vencimento das Debêntures. (r) Amortização Extraordinária ou Resgate
Antecipado Obrigatório: nos termos descritos na Escritura de Emissão, caso, após a
subscrição e integralização das Debêntures e a qualquer momento durante a vigência das
Debêntures, (i) ocorra aumento de capital social na Emissora e/ou na Inter & Co aprovado,
subscrito e integralizado por seus acionistas ou, ainda, qualquer evento que resulte na
injeção primária de capital na Emissora e/ou na Inter & Co por quaisquer de seus acionistas;
(ii) ocorra a redução de capital social do Inter; e/ou (iii) seja aprovado a distribuição de
dividendos pelo Inter (“Eventos de Liquidez” ou “Novos Recursos”), a Emissora deverá
realizar (e fazer com que o Inter & Co, conforme aplicável, entregue os recursos decorrentes
do respectivo Evento de Liquidez à Emissora para que ela realize) a amortização
extraordinária obrigatória das Debêntures, ou o resgate antecipado obrigatório, neste último
caso na hipótese dos Novos Recursos serem iguais ou superiores ao Valor Nominal Unitário
ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures acrescido da Remuneração devida,
devendo, em qualquer caso, a totalidade dos Novos Recursos ser obrigatoriamente utilizada
para tal fim (“Amortização Extraordinária Obrigatória” e “Resgate Antecipado Obrigatório”,
respectivamente). Sem prejuízo do constante acima, os Debenturistas concordam desde
logo que, excepcionalmente e em caráter exclusivo, não serão utilizados para essa
finalidade os valores decorrentes de operações de captação da Emissora, da Inter & Co ou
do Inter, conforme o caso, desde que, (a) cumulativamente, a destinação destes recursos
seja para a conclusão da aquisição da Pronto Money Transfer Inc., com sede na 111 N
Sepulveda Blvd., suite 340, Manhattan Beach, Califórnia, ZIP Code 90266, Califórnia,
conforme Fato Relevante divulgado pelo Inter em 27 de agosto de 2021 e os recursos da
referida captação não superem o valor individual ou agregado, em montante equivalente, em

moeda corrente nacional, de US$100.000.000,00 (cem milhões de dólares), ou (b) seja
relativo a um financiamento do Inter para a Emissora e/ou Inter & Co no valor de até
R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) subordinado em espécie, pagamento e
prazo à Emissão (“Aportes Aprovados”). Caso o valor obtido pela Emissora ou Inter & Co
com quaisquer dos Eventos de Liquidez não seja suficiente para a liquidação integral da
Emissão, o montante da Emissão remanescente deverá ser pago na Data de Vencimento.
Sem prejuízo dos Eventos de Liquidez, a Emissora deverá, (i) apresentar pedido de
reconsideração em até 5 (cinco) Dias Úteis a partir da manifestação desfavorável do BACEN
a respeito da Redução de Capital, e (ii) caso o BACEN, no prazo de até 7 (sete) dias corridos
após o pedido de reconsideração indicado no item (i) acima não se manifeste em relação à
Redução de Capital ou mantenha a manifestação desfavorável a respeita da Recução de
Capital, então a Emissora se compromete a realizar o Resgate Antecipado Obrigatório das
Debêntures, observados os termos e condições previstos na Cláusula 5.2. da Escritura de
Emissão. (s) Resgate Antecipado Facultativo Total: a Emissora poderá, a seu exclusivo
critério, a qualquer tempo, realizar o resgate antecipado total das Debêntures (“Resgate
Antecipado Facultativo Total”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total, o valor
a ser pago aos Debenturistas será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a serem resgatadas,
acrescido da Remuneração e dos Encargos Moratórios, se for o caso, devidos e ainda não
pagos, calculados pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de
Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, o que tiver ocorrido por último, até a
data do Resgate Antecipado Facultativo Total. Não será admitido resgate antecipado parcial
das Debêntures. Os demais termos e condições do Resgate Antecipado Facultativo Total
serão aqueles descritos na Escritura de Emissão. (t) Aquisição Facultativa: a Emissora
poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em circulação, observado o disposto no
artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, desde que observe as eventuais
regras expedidas pela CVM, devendo tal fato, se assim exigido pelas disposições legais e
regulamentares aplicáveis, constar do relatório da administração e das demonstrações
financeiras da Emissora. As Debêntures adquiridas pela Emissora de acordo com a cláusula
5.3 da Escritura de Emissão poderão, a critério da Emissora, ser canceladas, permanecer na
tesouraria da Emissora ou ser novamente colocadas no mercado observadas as restrições
impostas pela Instrução CVM 476. As Debêntures adquiridas pela Emissora para
permanência em tesouraria, nos termos da cláusula 5.3 da Escritura de Emissão, se e
quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração aplicável às demais
Debêntures (“Aquisição Facultativa”). (u) Local de Pagamento: os pagamentos a que
fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Emissora, no respectivo vencimento,
utilizando-se, conforme o caso: (i) os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures
custodiadas eletronicamente na B3; e/ou (ii) os procedimentos adotados pelo Escriturador,
para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3. (v) Prorrogação
dos Prazos: considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer
obrigação até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se a data do vencimento coincidir com dia
em que não houver expediente bancário no local de pagamento das Debêntures,
ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipótese em
que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado
declarado nacional, sábado ou domingo. (w) Encargos Moratórios: sem prejuízo da
Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia
devida aos Debenturistas, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Emissora ficarão
sujeitos a, independentemente de aviso, ou notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial: (i) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2,00%
(dois por cento); e (ii) juros moratórios à razão de 1,00% (um por cento) ao mês, desde a
data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, ambos calculados sobre o montante
devido e não pago (“Encargos Moratórios”). (x) Repactuação: as Debêntures não serão
objeto de repactuação programada. (y) Classificação de Risco: não será contratada
agência de classificação de risco no âmbito da Oferta para atribuir rating às Debêntures. (z)
Garantia Real: como garantia do fiel, pontual e integral pagamento de quaisquer das
obrigações principais, acessórias e/ou moratórias, presentes e/ou futuras, assumidas ou que
venham a sê-lo, perante os Debenturistas no âmbito da Emissão, nos termos da Escritura de
Emissão, o que inclui, mas não se limita, ao Valor Total da Emissão, à Remuneração e aos
Encargos Moratórios (conforme abaixo definidos) aplicáveis, bem como demais obrigações
previstas na Escritura de Emissão, incluindo, sem limitação, o ressarcimento de todo e
qualquer custo, encargo, despesa ou importância que comprovadamente o Agente
Fiduciário e/ou os Debenturistas venham a desembolsar por conta da constituição e/ou
aperfeiçoamento da Cessão Fiduciária (conforme abaixo definida), e todos e quaisquer
outros pagamentos devidos pela Emissora no âmbito da Escritura de Emissão e/ou do
Contrato de Cessão Fiduciária, incluindo o pagamento dos custos, comissões, encargos e
despesas da Escritura de Emissão e a totalidade das obrigações acessórias, tais como, mas
não se limitando, a encargos moratórios multas, remunerações do Agente Fiduciário, do
Agente de Liquidação e Escriturador, penalidades, despesas, custas, honorários
extrajudiciais ou arbitrados em juízo, indenizações decorrentes de decisões transitadas em
julgado, comissões e demais encargos contratuais e legais previstos, bem como todo e
qualquer custo ou despesa razoável incorrido pelos Debenturistas em decorrência de
processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à
salvaguarda de seus direitos e prerrogativas decorrentes das Debêntures e/ou da Escritura
de Emissão e/ou do Contrato de Cessão Fiduciária (conforme abaixo definido), incluindo
honorários e despesas advocatícias razoáveis e/ou, quando houver, verbas indenizatórias
devidas pela Emissora (“Obrigações Garantidas”), as Debêntures contarão com a cessão
fiduciária (i) dos recursos oriundos (i.1) da Redução de Capital (conforme abaixo definido) a
ser realizada pelo Inter (“Recebíveis da Redução”); (i.2) de futuros eventuais aumentos de
capital social na Emissora aprovados, subscritos e integralizados por seus acionistas ou,
ainda, qualquer evento que resulte na injeção primária de capital na Emissora por quaisquer
de seus acionistas (“Recebíveis de Aumento”); e (i.3) de futuras e eventuais distribuições de
dividendos pelo Inter à Emissora (“Recebíveis de Dividendos” e, em conjunto com os
Recebíveis da Redução e Recebíveis do Aumento, “Recebíveis”), a ser outorgada pela
Emissora, na qualidade de acionista do Inter, em caráter irrevogável e irretratável, em favor
dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, cujos valores devem ser
depositados em determinada conta corrente vinculada, de movimentação restrita, de
titularidade da Emissora, no Banco BTG Pactual S.A., na qualidade de banco administrador
da Conta Vinculada (“Conta Vinculada” e “Banco Administrador”, respectivamente), e (ii) de
todos e quaisquer direitos sobre a Conta Vinculada (“Cessão de Conta Vinculada” e, em
conjunto com os Recebíveis, a “Cessão Fiduciária”), nos termos e condições a serem
estabelecidos do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis e
Conta Vinculada e Outras Avenças (“Contrato de Cessão Fiduciária”), a ser celebrado em
até 5 (cinco) Dias Úteis contados do protocolo da Redução de Capital (conforme definido
abaixo) perante o Banco Central do Brasil (“BACEN”), entre a Emissora e o Agente
Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas e o Banco Administrador. Os
demais termos e condições da Cessão Fiduciária seguirão descritos no Contrato de Cessão
Fiduciária. (aa) Vencimento Antecipado: As Debêntures poderão ser consideradas
antecipadamente vencidas, de forma automática ou não automática, conforme o caso, em
razão da ocorrência de qualquer dos eventos previstos na Escritura de Emissão. (ab)
Depósito para Distribuição e Negociação: as Debêntures serão depositadas para: (i)
distribuição pública no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de
Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada
financeiramente através da B3; e (ii) negociação, observado o disposto na Escritura de
Emissão, no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários
(“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas
financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. (ac) Demais
Condições: todas as demais condições e regras específicas a respeito da Emissão deverão
ser tratadas detalhadamente na Escritura de Emissão. (ii) aprovar a outorga pela Companhia
de garantia real no âmbito da Emissão e da Oferta, consubstanciada na Cessão Fiduciária;
e (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e a celebrar todos
e quaisquer documentos necessários à execução das deliberações ora aprovadas,
incluindo, mas sem limitação, praticar os atos necessários à: (a) celebração dos seguintes
documentos, seus eventuais aditamentos e documentos que deles derivem: (1) Escritura de
Emissão; (2) Contrato de Distribuição; (3) Contrato de Cessão Fiduciária; e (4) outros
documentos necessários à realização da Emissão, da Oferta e à outorga da Cessão
Fiduciária, incluindo seus eventuais aditamentos e procurações eventualmente necessárias
à realização de registros e excussão de garantias; e (b) contratação dos Coordenadores e
de outras instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de valores mobiliários
como instituição intermediária, bem como, sem limitação, do Agente de Liquidação, do
Escriturador, do Agente Fiduciário, do Banco Administrador, dos consultores jurídicos, e das
demais instituições cuja contratação eventualmente se faça necessária para a realização da
Oferta, da Emissão e para a outorga da Cessão Fiduciária, fixando-lhes os respectivos
honorários. A Diretoria da Companhia fica também autorizada a realizar a publicação e o
registro dos documentos de natureza societária ou outros relativos à Oferta e à Emissão
perante os órgãos competentes, inclusive o respectivo pagamento de eventuais taxas que
se fizerem necessárias. Todos os atos relativos às deliberações ora aprovadas que tenham
sido praticados pela Diretoria da Companhia anteriormente à data desta reunião ficam
também expressamente confirmados e ratificados. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata, que foi lida e aprovada
eletronicamente pelos acionistas titulares da totalidade das ações representativas do capital
social da Companhia. ASSINATURAS:– Alexandre Riccio de Oliveira - Presidente; Helena
Lopes Caldeira – Secretária; Acionistas Presentes: Inter & Co Inc., (p. Helena Lopes
Caldeira e João Vitor Nazareth Menin Teixeira de Souza). Belo Horizonte, MG, 7 de junho de
2022. Alexandre Riccio de Oliveira - Presidente. Helena Lopes Caldeira - Secretária.
Inter&Co, Inc Neste ato representada pelos seus Diretores, Helena Lopes Caldeira e João
Vitor Nazareth Menin Teixeira de Souza. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
Certifico o registro sob o nº 9402199 em 09/06/2022 da Empresa INTER HOLDING
FINANCEIRA S.A., Nire 31300135004 e protocolo 222875968 - 08/06/2022. Autenticação:
965FA1A88CDBAD1DDEB2478821CE3F780A11C8B. Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
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