BANCO INTER S.A.
CNPJ/ME nº 00.416.968/0001-01
NIRE 31.300.010-864
(Companhia Aberta de Capital Autorizado)
FATO RELEVANTE

ASSINATURA DOS DOCUMENTOS DEFINITIVOS DA OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO DA INTEGRALIDADE
DAS AÇÕES DA USEND PELO INTER
BANCO INTER S.A. (B3: BIDI3, BIDI4 e BIDI11) ("Inter"), em atendimento ao disposto na Resolução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, e em continuidade ao Fato
Relevante divulgado em 27 de agosto de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que
foi celebrado, na data de hoje (22 de novembro de 2021), o Merger Agreement, instrumento que
formaliza a aquisição, pelo Inter e/ou entidades de seu grupo econômico, de 100% (cem por cento) do
capital social da Pronto Money Transfer Inc. (“USEND”), companhia de tecnologia financeira sediada
nos Estados Unidos, com subsidiárias no Brasil, Canadá e Reino Unido.
Ressaltamos que o Merger Agreement prevê que o fechamento da operação está sujeito ao
cumprimento de condições precedentes usuais para operações desta natureza.
Conforme divulgado anteriormente, a operação faz parte da estratégia do Inter de iniciar suas
atividades de prestação de serviço nos Estados Unidos, de forma inorgânica, ampliando a oferta de
produtos financeiros e não financeiros para os atuais clientes da USEND e para os clientes brasileiros
do Inter, integrando as soluções desenvolvidas pela USEND à plataforma Inter. Os principais executivos
da USEND, dentre eles o fundador e CEO, seguirão à frente da operação americana e liderarão a
integração da USEND ao grupo do Inter, quando obtidas as aprovações regulatórias necessárias, bem
como a expansão das verticais de negócio, em consonância com os planos do Inter para a expansão
internacional.
Sobre a USEND: Empresa de tecnologia financeira sediada nos Estados Unidos, com atuação nos
Estados Unidos, Brasil e Canadá, que, entre outros produtos, oferece serviços de câmbio e pagamento,
além de uma solução de conta digital para transferências nacionais e internacionais de recursos.
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