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COMUNICADO AO MERCADO
BANCO INTER CELEBRA ACORDO COM MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
BANCO INTER S.A. (B3: BIDI4) (“Banco”), o único banco digital, gratuito e completo do Brasil, vem,
em cumprimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de
03 de janeiro de 2002, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que na presente data,
celebrou com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (“MPDFT”), no âmbito da ação civil
pública de número 0721831-64.2018.8.07.0001, que tramita perante a 15ª Vara Cível de Brasília
(“Processo”), um acordo judicial (“Acordo”), visando fortalecer as instituições públicas que lutam contra
crimes cibernéticos no Brasil e beneficiar instituições de caridade.
O referido Acordo prevê o pagamento pelo Banco da importância de R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais), dos quais:
•

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) serão destinados, a título de doação, até 31 de julho de
2019, a instituições públicas que combatem crimes cibernéticos, a serem indicadas pelo
MPDFT, oportunamente, na forma de equipamentos e/ou softwares, cujas especificações
serão também indicadas pelo MPDFT;

•

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), mediante depósito judicial, até o dia 30 de janeiro de
2019, para destinação a instituições de caridade a serem indicadas pelas partes,
conjuntamente.

O Acordo foi homologado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sendo que, após a
efetivação do depósito judicial e a comprovação das doações, os autos do Processo serão
definitivamente arquivados.
Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Departamento de Relações com Investidores
através do e-mail ri@bancointer.com.br.
Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2018
BANCO INTER S.A.
ALEXANDRE RICCIO DE OLIVEIRA
DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Sobre o Banco Inter - Simples e digital como você espera; sólido e seguro como tem que ser.
Acreditamos que a relação das pessoas com seu banco pode ser mais simples, transparente e justa.
E estamos fazendo essa transformação acontecer. Desde 1994, o Banco Inter percorre uma trajetória
de inovação e crescimento. Somos o 1º banco 100% digital do país e o único a oferecer uma conta
totalmente isenta de tarifas. Ela é a porta de entrada dos clientes para uma completa plataforma digital
de serviços. A nossa real preocupação em cultivar relações ganha-ganha tem feito de nós um banco
parceiro de verdade, cada vez mais reconhecido por clientes, colaboradores e pelo mercado.

