WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
CNPJ n. 42.278.473/0001-03 NIRE
53.300.007.241
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (B3: WIZS3) (“Companhia” ou “WIZ”), nos termos
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades Anônimas"), e
da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem informar aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, nesta data, a Companhia celebrou documentos definitivos para desenvolvimento de
uma joint venture entre a Companhia e o grupo varejista Polishop, para a comercialização de
produtos de seguridade por meio dos canais de distribuição da Polishop, com exclusividade pelo
prazo de 10 (dez) anos contados do fechamento da operação.
Fundada em 1999, a Polishop, pioneira no modelo de omnichannel no Brasil, é reconhecida como
plataforma de lançamento de produtos inovadores, criação de marcas e curadoria de produtos
exclusivos e de alta qualidade, que facilitam a vida de milhões de pessoas. A companhia é referência
no varejo brasileiro, destacando-se por seu formato de vendas e atendimento ao consumidor
totalmente integrado, que inclui TV própria, mais de 200 lojas físicas próprias, marketing direto,
revista, e-commerce, mídias sociais e televendas.
A joint venture será formada por meio da constituição de uma nova sociedade pela Polishop
(“NewCo”), seguida da aquisição, pela Companhia, de 50% (cinquenta por cento) do capital social
votante e total da NewCo, pelo preço estimado de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais),
composto por: (i) uma parcela à vista, correspondente a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e
(ii) três parcelas anuais variáveis, cada qual estimada no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais) (“Valor Variável”). As parcelas de Valor Variável serão pagas nos exercícios sociais de 2024,
2025 e 2026 considerando o lucro líquido auferido pela NewCo nos exercícios sociais imediatamente
anteriores aos correlatos vencimentos das Parcelas Variáveis e de acordo com as métricas acordadas
na Operação, que podem chegar a totalizar R$ 51 milhões, em caso de superação das metas
previamente acordadas.
Nos termos do acordo de acionistas a ser celebrado entre a Companhia e a Polishop, o conselho de
administração da NewCo será composto por 3 membros, dos quais 1 será indicado pela Companhia,
1 membro será indicado pela Polishop e 1 membro será independente indicado em comum acordo

entre a Companhia e a Polishop.
O fechamento e a efetiva realização da Aquisição estão sujeitos a condições suspensivas usuais a esse
tipo de transação, incluindo a autorização pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A
Aquisição não está sujeita à aprovação ou ratificação dos acionistas da Companhia, nos termos do
art. 256 da Lei das S.A.
A administração da Companhia (“Administração”) entende que a Aquisição é estratégica, pois está
alinhada à visão de crescimento da WIZ no contexto de ampliação e diversificação dos resultados em
suas operações, em especial, por iniciar a atuação da WIZ no segmento varejista. A agenda de
crescimento inorgânico da WIZ está pautada na identificação de parceiros comerciais que possuam
canais com alto tráfego de clientes, relevância e contexto para a comercialização de produtos de
seguridade, a serem explorados pelo know-how da Companhia. Ainda, a parceria possui
oportunidades de sinergia e geração de resultados, ao alinhar a expertise das partes e suas
perspectivas de crescimento, bem como o uso da tecnologia como potencializador dos negócios.
Para melhor compreensão dos termos da Aquisição, a Companhia preparou uma apresentação
corporativa que sumariza seus principais aspectos. Referida apresentação poderá ser obtida através
do link https://bit.ly/3mgS4uP. A apresentação também pode ser obtida nos sites da CVM
(http://www.cvm.gov.br/), na categoria “Comunicado ao Mercado”, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br) e no site da Companhia, na categoria “Relações com Investidores”
(www.wizsolucoes.com.br/ri).
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre eventuais desdobramentos
relacionados à matéria objeto desse fato relevante.
Brasília/DF, 06 de junho de 2022

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"), under the
provisions of Article 157, § 4, of Law No. 6,404 of December 15, 1976, as amended ("Law of the S.A."),
and CVM Ruling No 44 of August 23, 2021, informs its shareholders and the market in general that,
at this date, the Company has concluded definitive documents for the development of a joint venture
between the Company and the retail group Polishop, for the commercialization of insurance products
through Polishop's distribution channels, with exclusivity for the period of 10 (ten) years from the
closing of the operation.
Founded in 1999, Polishop, a pioneer in the omnichannel model in Brazil, is recognized as a launching
platform for innovative products, brand creation and curatorship of exclusive and high-quality
products that facilitate the lives of millions of people. The company is a reference in Brazilian retail,
standing out for its fully integrated sales and customer service format, which includes its own TV,
more than 200 own physical stores, direct marketing, magazine, e-commerce, social media and
telesales.
The joint venture will be formed through the stablishment of a new company by Polishop ("NewCo"),
followed by the acquisition, by the Company, of 50% (fifty percent) of NewCo’s voting and total
capital stock, at the estimated price of R$ 50,000,000.00 (fifty million reais), composed of: (i) a cash
portion, corresponding to R$ 20,000,000.00 (twenty million reais) and (ii) three variable annual
installments, each estimated in the amount of R$ 10,000,000.00 (ten million reais) ("Variable Value").
The Variable Value installments will be paid in the fiscal years of 2024, 2025 and 2026 considering
the net income earned by NewCo in the fiscal years immediately preceding the related maturities of
the Variable Installments according to the metrics agreed in the Operation, which can reach R$ 51
million reais, in case of exceeding previously agreed targets.
Pursuant to the shareholders' agreement to be concluded between the Company and Polishop,
NewCo's board of directors will be composed of 3 members, of which 1 will be appointed by the
Company, 1 member will be appointed by Polishop and 1 member will be independently indicated in
common agreement between the Company and Polishop.
The closing and effective realization of the Acquisition are subject to suspensive conditions that are

customary to this type of transaction, including authorization by the Administrative Council for
Economic Defense. The Acquisition is not subject to approval or ratification by the Company's
shareholders, pursuant to article 256 of the Brazilian Corporate Law.
The Company's management ("Management") understands that the Acquisition is strategic, as it is
aligned with WIZ's growth vision in the context of expansion and diversification of results in its
operations, by starting WIZ's operations in the retail segment. WIZ's inorganic growth agenda is
based on the identification of business partners that have channels with high customer traffic,
relevance, and context for the commercialization of insurance products, to be exploited by the
Company's know-how. Furthermore, the partnership offers opportunities for synergy and generation
of results, by aligning the expertise of the parties and their growth prospects, as well as the use of
technology as a business enhancer.
To better understand the terms of the Acquisition, the Company has prepared a corporate
presentation that summarizes its main aspects. Such presentation can be obtained through the link
https://bit.ly/3tiu6TV. The presentation can also be obtained from the CVM website
(http://www.cvm.gov.br/), in the category "Notice to the Market", of B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br) and on the Company's website, in the category "Investor Relations"
(www.wizsolucoes.com.br/ri).
The Company will keep its shareholders and the market informed of any developments related to the
matter of this material fact.
Brasília/DF, June 6th, 2022
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
Heverton Pessoa de Melo Peixoto
Chief Executive Officer and Investor Relations Officer

