WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 42.278.473/0001-03
NIRE: 53.300.007.241
FATO RELEVANTE
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (B3: WIZS3) (“Companhia” ou “WIZ”),
em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, conforme alterada, na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme
alterada e, em conexão com o fato relevante divulgado pela Companhia em 08 de maio
de 2019, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Inter Digital Corretora
e Consultoria de Seguros Ltda (“Inter Seguros”), sociedade na qual a WIZ detém
participação de 40% do capital social, e a Liberty Seguros S.A. (“Liberty”) renegociaram
nesta data os termos do modelo de exclusividade dos produtos de seguros ofertados no
balcão do Banco Inter S.A. ("Balcão Inter" e " Acordo Operacional").
O novo contrato terá duração de 15 anos e manterá os mesmos percentuais de comissão
anteriores. Em contrapartida à exclusividade, a Liberty pagará à Inter Seguros R$ 368
milhões, divididos em (i) upfront de R$ 60 milhões e (ii) earn-out base de R$ 308 milhões,
variável de acordo com a performance da parceria no âmbito do Acordo Operacional.
A WIZ acredita que a parceria propiciará à Inter Seguros a possibilidade de resultados
melhores aos atingidos neste último ano, com crescimento sólido das vendas, ritmo
constante de lançamentos de novos produtos e melhoria dos produtos já existentes. A
Administração da Companhia entende ainda que desde a formulação da parceria da WIZ
com o Banco Inter, firmada em 08 de maio de 2019, a gestão da Inter Seguros, que conta
com executivos indicados pelo Banco Inter e pela WIZ, obteve resultados satisfatórios na
reformulação da plataforma da Inter Seguros e, consequentemente, construção de um
diversificado e sólido portfólio digital.
A Liberty está entre as 10 maiores seguradoras do país e tem dado grandes passos frente
à inovação no mercado de seguros por meio da tecnologia. A Liberty atua no Balcão Inter
desde 2018, quando foi firmado o primeiro contrato de exclusividade, que previa 10 anos
de duração por um valor de R$ 12 milhões.
A Administração da WIZ entende ainda que a renovação da parceria com a Liberty é mais
um importante passo na trajetória da Inter Seguros, além de ser um reconhecimento ao
trabalho consistente das equipes.

Brasília/DF, 11 de agosto de 2020.
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
Heverton Pessoa de Melo Peixoto
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (B3: WIZS3) (“Company” or “WIZ”), in
compliance with the provisions set forth in article 157, paragraph 4, of Law 6,404, of
December 15, 1976, as amended, and CVM Ruling No. 358, of January 3, 2002, as
amended, informs its shareholders and the market in general that Inter Digital Corretora
e Consultoria de Seguros Ltda (“Inter Seguros”), company which WIZ holds 40% of the
capital stock, and Liberty Seguros S.A. (“Liberty”) renegotiated the terms of their
exclusivity model for insurance products on Inter Seguros' platform ("Inter Platform" and
"Operational Agreement").
The new agreement will run for 15 years and maintain the same brokerage commission
level. In return for the exclusivity, Liberty will pay BRL 368 million to Inter Seguros, divided
into (i) upfront of BRL 60 million and (ii) earn out of BRL 308 million (base value), variable
according to the performance under the Operational Agreement.
WIZ believes that the partnership will provide Inter Seguros with the possibility of better
results than those achieved in the last year, with solid sales growth, constant pace of new
product launches and improvement of existing products. The Company's Management
also understands that since the formulation of the WIZ partnership with Banco Inter,
signed on May 8, 2019, the management of Inter Seguros, which has executives appointed
by Banco Inter and WIZ, has obtained satisfactory results in the reformulation of Inter
Seguros' platform and, consequently, building a diversified and solid digital portfolio.
Liberty is among the 10 largest insurance companies in the country and has taken great
steps towards innovation in the insurance market through technology. Liberty’s insurance
has been on Inter Platform since 2018, when the first exclusivity agreement was signed,
with a 10-year duration for BRL 12 million
The WIZ' Management also believes that the renewal of the partnership with Liberty is
another important step in Inter Seguros' history, in addition to recognizing the consistent
work of its teams.
Brasília/DF, August 11, 2020.
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
Heverton Pessoa de Melo Peixoto
Chief Executive Officer and Investor Relations Officer
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