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COMUNICADO AO MERCADO 

 

 

A Inter Construtora e Incorporadora S.A. (“Companhia” ou “Inter”) (B3: INNT3), com sede 
social na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, na Rua Ataliba de Barros, número 182, 
sala 1504, bairro São Mateus, em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 03 de 
janeiro de 2002, conforme alterada, e em linha com a Medida Provisória nº 931, de 30 de março 
de 2020 (“MP 931”), que estabeleceu, dentre outras previsões, novos prazos para a realização 
das assembleias gerais ordinárias de 2020, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral 
que, em razão do atual cenário de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19, a 
Companhia decidiu, excepcionalmente, pela postergação do envio da Proposta da 
Administração e o envio  do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária 
anteriormente prevista para ocorrer em 08 de maio de 2020, ficando estabelecida como nova 
data para envio da Proposta da Administração e o envio  do Edital de Convocação da Assembleia 
Geral Ordinária o dia 15 de maio de 2020.  
 
A decisão de postergação ora comunicada está em linha com as medidas preventivas que a 
Companhia tem tomado para mitigar eventuais impactos decorrentes da pandemia da COVID19 
e busca zelar pela saúde e integridade de nossos acionistas, nossos times, seus familiares e de 
toda a sociedade na medida em que procura evitar a concentração e o trânsito de pessoas, 
características típicas de um evento como a AGO e que não são recomendáveis neste momento.  
 
A Administração da Companhia esclarece também que, nos termos do artigo 1º, parágrafo 2º, 
da MP 931 e do artigo 150, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada, os prazos dos mandatos dos membros do Conselho de Administração da Companhia 
ficam prorrogados até a realização da AGO, de modo que os atuais membros do Conselho de 
Administração permanecerão em seus cargos e exercendo suas respectivas funções até a nova 
data da AGO. 
 
A Companhia informa que se encontra disponível para consulta o Calendário de Eventos 
Corporativos, já refletindo a mudança acima. A referida atualização pode ser acessada por meio 
do site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e 
da própria Companhia (www.interconstrutora.com.br/ri) 

 
 

Juiz de Fora, 07 de maio de 2020. 
 
 

Cid Maciel Monteiro de Oliveira 
CFO e Diretor de Relações com Investidores 


