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FATO RELEVANTE 

 

Inter Construtora e Incorporadora S.A. (B3: INNT3) (“Companhia”), nos termos do §4º, do 
artigo 157, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme 
alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada 
no dia 20 de fevereiro de 2020, o Conselho de Administração da Companhia decidiu por 
descontinuar a divulgação de projeções financeiras (guidance), conforme anteriormente 
apresentadas no item 11 do formulário de referência da Companhia, elaborado nos termos 
do Anexo 24, da Instrução da CVM n° 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, 
tendo em vista a necessidade de alinhamento da política de divulgação de guidance da 
Companhia com as suas estratégias de negócio, levando em conta o melhor interesse dos 
seus acionistas.  

A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado atualizados sobre qualquer evolução 
relacionada ao assunto acima.   

   

Juiz de Fora, 02 de março de 2020. 

 

Cid Maciel Monteiro de Oliveira  

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores  
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MATERIAL FACT  

 

Inter Construtora e Incorporadora S.A. (B3: INNT3) (“Company”), pursuant to paragraph 
4, Section 157 of the Brazilian Law No. 6,404, dated December 15, 1976, as amended, and 
the Brazilian Securities Commission (“CVM”) Rule No. 358/02, as amended, hereby informs 
its shareholders and the market that, at the meeting held on February 20,2020, the Board 
of Directors of the Company approved that any guidance, as previously presented in 
Section 11 of the Company’s reference form, prepared according to Annex 24 of the CVM 
Rule No. 480, dated December 7, 2009, as amended, will no longer be disclosed since there 
is a need to align the guidance disclosure policy of the Company with is business strategies 
taking into account the best interest of its shareholders.  

The Company will keep its shareholders and the market posted on any developments 
related to the above matter.  

   

Juiz de Fora, March 02, 2020. 

 

Cid Maciel Monteiro de Oliveira  

Chief Financial Officer (CFO) and Investor Relations Director 

 


