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, e na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme
alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data,
contrato de compra e venda de quotas, com o Banco Inter S.A. ("Banco Inter"), por meio
do qual se comprometeu a adquirir quotas representativas de 40% (quarenta por cento)
do capital social da Inter Digital Corretora e Consultoria em Seguros Ltda. ("Inter
Seguros"), sujeito a condições suspensivas usuais a esse tipo de transação, incluindo a
prévia aprovação da aquisição pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE
("Condições Suspensivas" e "Aquisição", respectivamente).
A Aquisição se dará pelo preço de R$ 114.000.000,00 (cento e quatorze milhões de reais),
que se baseou no equity value da Inter Corretora na data base de 31 de dezembro de
2018 e está sujeito a ajustes em função do atingimento de metas atreladas ao EBITDA da
Inter Seguros referentes aos exercícios sociais a se encerrarem em 31 de dezembro de
2020, 2021, 2022 e 2023 ("Preço de Aquisição").
O Preço de Aquisição será pago em cinco parcelas, sendo uma à vista, irreajustável, no
valor de R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) a ser paga na data do
fechamento da Aquisição e as demais, no valor de R$ 17.250.000,00 (dezessete milhões
e duzentos e cinquenta mil reais) cada ("Parcelas Variáveis"), ajustáveis de acordo com o
EBITDA da Inter Seguros e corrigidas pela variação da Taxa Selic, a serem pagas dentro do
prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de realização de cada uma das Assembleias
Gerais Ordinárias do Banco Inter a se realizarem em Abril de 2021, 2022, 2023 e 2024,
respectivamente.
A Inter Seguros atua em corretagem de seguros de diversas modalidades através de uma
equipe especializada e estruturada para atender diversos núcleos de negócios. Seu
principal foco está na comercialização de seguros pela plataforma digital do Banco Inter,
oferecendo suporte ao negócio imobiliário e corporativo, além dos demais ramos de
seguros comercializados através do aplicativo mobile e internet banking.
A administração da Companhia ("Administração") entende que a Aquisição é estratégica,
pois está inserida no contexto de ampliação e diversificação das Unidades de Negócios da
Wiz, sendo a expansão das frentes de negócios um pilar deste movimento de
reposicionamento da Companhia.
No âmbito da Aquisição, a WIZ celebrará com o Banco Inter um acordo de sócios que lhe
garantirá alguns direitos societários relacionados à condução dos negócios da Inter
Seguros, dentre os quais: (i) o direito de indicar um dos três membros do Conselho
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Consultivo da Inter Seguros e (ii) o direito de indicar o Diretor de Marketing da Inter
Seguros. Adicionalmente, a WIZ se comprometeu a celebrar na data de fechamento da
Aquisição, um contrato de cessão fiduciária, pelo qual cederá fiduciariamente ao Banco
Inter os lucros que venha a ter direito em razão do resultado anual positivo oriundo das
atividades realizadas pela Inter Seguros, como garantia do pagamento das Parcelas
Variáveis do Preço de Aquisição. Os valores cedidos fiduciariamente, acrescidos de juros
e correção monetária, serão liberados à WIZ após o regular pagamento da última Parcela
Variável, previsto para ocorrer em abril de 2024.
Para melhor compreensão dos termos da Aquisição, a Administração preparou uma
apresentação corporativa que sumariza seus principais aspectos. Referida apresentação
poderá ser obtida através do link https://bit.ly/2Ha7Y55. A apresentação poderão ainda
ser obtidos no 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 da
Companhia (www.wizsolucoes.com.br/ri).
Brasília/DF, 08 de maio de 2019.
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
Marcus Marques Martino
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
Publicly-held Company
CNPJ/MF 42.278.473/0001-03
NIRE: 53.300.007.241
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 it has entered into, on
the date hereof, a share purchase agreement with Banco Inter S.A. ("Banco Inter"), by
means of which it undertook to acquire quotas representing 40% (forty percent) of the
corporate capital of Inter Digital Corretora e Consultoria em Seguros Ltda. ("Inter
Seguros"), subject to usual conditions precedent to this type of transaction, including the
prior approval of the acquisition by CADE ("Conditions Precedent" and "Acquisition",
respectively).
The Acquisition shall be for the price of R$ 114,000,000.00 (one hundred and fourteen
million reais), which was based on Inter Corretora's equity value on the base date of
December 31, 2018 and is subject to adjustments based on achievement of targets linked
to Inter Seguros' EBITDA for the fiscal years ending on December 31, 2020, 2021, 2022
and 2023 ("Purchase Price").
The Purchase Price will be paid in five installments, one of which will be irrecoverable, in
the amount of R$ 45,000,000.00 (forty-five million reais) to be paid on the closing date of
the Acquisition and the other, in the amount of R$ 17,250,000.00 (seventeen million and
two hundred and fifty thousand reais) each ("Variable Installments"), adjustable
according to Inter Seguros' EBITDA and restated by the Selic Rate variation, to be paid
within 5 (five) business days counted from the date of each General Shareholders'
Meetining of Banco Inter to be held on April 2021, 2022, 2023 and 2024, respectively.
Inter Seguros operates in insurance brokerage of several modalities, through a specialized
and structured team, in order to attend different business. Its main focus is the
commercialization of insurance through Banco Inter digital's platform, offering support to
the real estate and corporate business, as well as other branches of insurance
commercialized through the mobile and internet banking application.
The Company's Management ("Management") understands that the Acquisition is
strategic, since it is part of the expansion and diversification of Wiz's Business Units, and
the expansion of the essential business is a pillar of this Company's repositioning
movement.
In the context of the Acquisition, WIZ will enter into a shareholders' agreement with
Banco Inter, which will grant it certain rights related to the conduction of Inter Seguros'
business, including: (i) the right to nominate one of three members of Inter Seguros'
Advosry Counsil and (ii) the right to nominate the Marketing Officer of Inter Seguros. In
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addition, WIZ agreed to enter into a fiduciary assignment agreement on the closing date
of the Acquisition, by which it will fiduciarily assign to Banco Inter the profits that it will
be entitled to by reason of the positive annual result arising from the activities carried out
by Inter Seguros, as a guarantee to the payment of Variable Installments of the Purchase
Price. The amounts fiduaciarily assigned, plus interest and monetary adjustment, will be
released to WIZ after the due payment of the last Variable Installment, scheduled to April
2024.
For a better understanding of the terms of the Acquisition, the Management prepared an
executive presentation that sumarizes the Acquistion's main points. Such presentation
may be found on the link https://bit.ly/2LIpKST. The presentation may also be found on
CVM website (www.cvm.gov.br) (in the category “Notice to the Market”), B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balção website (www.b3.com.br) or on the WIZ Investor Relations website
(www.wizsolucoes.com.br/ri).
Brasília/DF, May 8th, 2019.
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
Marcus Marques Martino
Chief Financial Officer and Investor Relations Officer

4

