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
A WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (“Companhia” ou “WIZ”), nos
termos do artigo 157, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada e do artigo 3º da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme
alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou um
memorando de entendimentos vinculante (“MOU”), com a Money Ex Participações
Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.391, cj. 51, Jardim Paulistano, CEP 01452000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”)
sob nº 30.116.366/0001-91 (“Holding”), a Money Ex Plataform Tecnologia S.A.,
sociedade anônima com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.391, cj. 51, Jardim
Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ sob o nº 42.278.473/0001-03 (“GR1D
Finance”) e os sócios pessoas físicas da Holding (“Sócios” e, conjunto com a WIZ, a
Holding e a GR1D Finance, “Partes”), por meio do qual a WIZ se comprometeu a, sujeito
ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais neste tipo de
transação, celebrar até 31 de outubro de 2018 um contrato de investimento e compra
e venda de ações (“Contrato de Investimento”) para formalizar o compromisso da
Companhia para:
(i)

aquisição de ações ordinárias correspondentes a 5% (cinco por cento) do
capital social da GR1D Finance, pelo valor de R$12.500.000,00 (doze
milhões e quinhentos mil reais) (“Secundária GR1D Finance”); e

(ii)

subscrição de ações ordinárias representativas de 30 % (trinta por cento)
do capital social de uma sociedade anônima a ser constituída pela GR1D
Finance (“GR1D Insurance”), com o propósito específico de (a) prestação
de serviços em consultoria em tecnologia da informação para a área de
seguros, (b) desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador customizáveis para a área de seguros; e (c) marketplace de
APIs para a área de seguros, pelo valor estimado de R$17.000.000,00
(dezessete milhões de reais) (“Primária GR1D Insurance” e, em conjunto
com a Secundária GR1D Finance, “Operação”).

A WIZ informa que a Operação não está sujeita e, portanto, não será submetida à
aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), tampouco à
aprovação de qualquer outro órgão ou autoridade governamental. A Operação foi

aprovada pelo Conselho de Administração da WIZ em sede de reunião realizada na
quarta-feira, dia 17 de outubro de 2018.
Por fim, a Administração informa que, para uma melhor compreensão dos acionistas e
demais investidores do mercado, elaborou apresentação executiva no intuito de
explicar detalhadamente os principais pontos da Operação atualmente negociados
entre as Partes, a qual poderá ser encontrada: (i) no link https://goo.gl/LNiYV4; (ii) no
site da CVM (www.cvm.gov.br) , na categoria “Comunicado ao Mercado”; ou (iii) no site
de relações com investidores da WIZ (ri.wizsolucoes.com.br), na aba “Comunicados e
Fatos Relevantes”.
A Companhia manterá o mercado informado sobre os próximos passos da Operação,
nos termos das legislação e regulamentação aplicáveis.
Brasília/DF, 26 de outubro de 2018.
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
Marcus Marques Martino
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Brasília/DF, October 26th, 2018.
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (“Company” or “WIZ”), in compliance
with the provisions set forth in Article 157, paragraph 4 of Law 6,404, of December 15th,
1976, as amended, and Article 3 of the Instruction of the Brazilian Securities Exchange
Commission (“CVM”) No. 358/02, of January 3rd, 2002, as amended, hereby informs to
its shareholders and to the market in general that the Company entered into a binding
memorandum of understanding (“MOU”) with Money Ex Participações Ltda., a limited
liability company with headquarters at Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 2.391, cj. 51,
Jardim Paulistano, Zip Code 01452-000, enrolled in the National Registry of Legal Entities
of the Ministry of Finance (“CNPJ”) under No. 30.116.366/0001-91 (“Holding”), Money
Ex Plataform Tecnologia S.A., a privately-held company with headquarters in the city of
São Paulo, State of São Paulo, at Avenida Brigadeiro Faria Lima, n. 2.391, cj. 51, Jardim
Paulistano, Zip Code 01452-00, enrolled in the CNPJ under No. 42.278.473/0001-03
(“GR1D Finance”) and the individual quotaholders of Holding (“Quotaholders” and,
jointly to WIZ, Holding and GR1D Finance, “Parties”), by means of which WIZ has
undertaken, subject to the fulfillment of precedent conditions usual for this type of
transaction, to execute until October 31st, 2018, an investment agreement for the
purchase and sale of shares (“Investment Agreement”) for:
(i)

acquisition of common shares representing five percent (5%) of the
corporate capital of GR1D Finance, for the amount of R$ 12,500,000.00
(twelve million and five hundred thousand Reais) (“Secondary GR1D
Finance”); and

(ii)

subscription of common shares representing thirty percent (30%) of the
corporate capital of a corporation to be incorporated by GR1D Finance
(“GR1D Insurance”), for the specific purpose of (a) service providing in
information technology consultancy for the insurance area; (b) development
and licensing of customizable computer programs for the insurance area; and
(c) marketplace of APIs for the insurance area, for the estimated amount of

R$ 17,000,000.00 (seventeen million Reais) (“GR1D Insurance Primary” and,
jointly to the Secondary GR1D Finance, “Transaction”).
Wiz informs that the Transaction is not subject, and, therefore, will not be submitted to
the approval of the Administrative Council of Economic Defense of Brazil (CADE), nor to
the approval of any other governmental body of authority. The Transaction was
approved by WIZ’ Board of Directors at a meeting held on Wednesday, October 17th,
2018.
Finally, the Management informs that, for a better understanding of the shareholders
and other market investors, it prepared an executive presentation in order to explain in
detail the main points of the Transaction currently negotiated between the Parties,
which may be found: (i) on the link https://goo.gl/2Y4mPf; (ii) on the CVM website, in
the category “Notice to the Market”; or (iii) on the WIZ Investor Relations website
(ri.wizsolucoes.com.br), on the “Notices and Material Facts” tab.
The Company will keep the market informed about the next steps of the Transaction, in
accordance with the applicable laws and regulations.
Brasília/DF, October 26th, 2018.
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
Marcus Marques Martino
Chief Financial Officer and Investor Relations Officer

