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Companhia Aberta
CNPJ/ME 09.611.768/0001-76
NIRE 31.300.117.898

COMUNICADO AO MERCADO

A Inter Construtora e Incorporadora S.A. (B3:INNT3), (“Inter” ou “Companhia”), em cumprimento ao
disposto da Resolução CVM n° 44, de 23 de agosto de 2021, comunica aos seus acionistas e ao público em
geral que:

O Sr. Fábio Borges Mirandez apresentou carta de renúncia do cargo de membro do Conselho de Administração
da Companhia, para o qual foi eleito na assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 29 de abril de
2022, com prazo de gestão até a data de realização da assembleia geral ordinária da Companhia que irá
examinar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de
dezembro de 2023.

Os membros do Conselho de Administração e o Diretor Presidente da Companhia registram seu agradecimento
ao Sr. Fábio Borges Mirandez pelos anos de dedicação e valiosa contribuição à Companhia.

A Companhia também informa que foi convocada para o dia 29 de julho de 2022, assembleia geral
extraordinária para dentre outras matérias, eleger, o substituto para ocupar o cargo de conselheiro
independente.

Juiz de Fora, 30 de junho de 2022.

Neylson de Oliveira Almeida
Diretor Presidente
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores em exercício
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NOTICE TO THE MARKET

Inter Construtora e Incorporadora S.A. (B3:INNT3), (“Inter” or “Company”), in compliance with CVM
Resolution No. 44, of August 23, 2021, informs its shareholders and the general public that:

Mr. Fábio Borges Mirandez submitted a letter of resignation from the position of member of the Company's
Board of Directors, for which he was elected at the ordinary and extraordinary shareholders' meeting held on
April 29, 2022, with a term of office until the date of the annual shareholders' meeting. of the Company that
will examine the Company's financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2023.

The members of the Board of Directors would like to express their gratitude to Mr. Fábio Borges for the years
of dedication and contribution to the Company.

The Company also informs that it was called on July 29, 2022, as an extraordinary general to, among others,
chosen to occupy the position of director.

Juiz de Fora, June 30, 2022.

Neylson de Oliveira Almeida
CEO
Acting Chief Financial and Investor Relations Officer
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