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FATO RELEVANTE
BANCO INTER E WIZ SE UNEM PARA DISTRIBUIÇÃO DIGITAL DE SEGURIDADE
BANCO INTER S.A. (B3: BIDI4) (“Banco”), em atendimento ao disposto na 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 celebrou, nesta data, contrato de compra e venda de quotas de emissão de sua
controlada Inter Digital Corretora e Consultoria em Seguros Ltda. (“Inter Seguros”), com a Wiz Soluções e
Corretagem de Seguros S.A. (“Compradora” ou “Wiz”).

Concretizada a operação, a Inter Seguros unirá a plataforma digital com mais de 2 milhões de clientes do
Banco com a expertise de 45 anos da Wiz em gestão de canais de distribuição de seguridade e serviços
bancários, criando um relevante canal digital de distribuição de seguridade do Brasil. A iniciativa irá alavancar
vendas de seguros, consórcio, capitalização e previdência privada 100% online.
“A escolha da Wiz tem tudo a ver com o Banco Inter, tanto pela cultura organizacional, quanto pela agilidade
e capacidade de entregar resultados. É uma parceria em que a união faz a força: juntamos o Banco com o
maior canal de distribuição de seguridade por meio digital, com a maior e mais completa corretora do país”,
afirma João Vitor Menin, Diretor Presidente do Banco.
No âmbito da operação, por meio da qual o Banco se comprometeu a alienar 40% das quotas de emissão da
Inter Seguros, a Wiz pagará ao Banco valor correspondente a R$114 milhões, sendo (i) R$45 milhões fixos e
pagos na data de fechamento e (ii) R$69 milhões variáveis, divididos em quatro parcelas anuais, as quais
estão sujeitas a ajustes de acordo com a performance financeira da Inter Seguros, aferida pelo seu EBITDA.
O fechamento definitivo da operação está sujeito a condições suspensivas, incluindo a prévia aprovação pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, sendo que quando do fechamento, o Banco, a Wiz e
a Inter Seguros deverão celebrar um acordo operacional e um acordo de compartilhamento de despesas
com propósito de maximizar as sinergias decorrentes da associação.
Para melhor compreensão dos termos da operação, a Administração preparou uma apresentação
corporativa que sumariza seus principais aspectos. A referida apresentação poderá ser obtida através do site
da CVM (www.cvm.gov.br) (na categoria “Comunicado ao Mercado”), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br) e de Relações com Investidores do Banco (http://ri.bancointer.com.br). O Banco manterá
o mercado informado acerca da conclusão desta operação.
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