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FATO RELEVANTE 
 
 
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (B3:WIZS3) (“Companhia” ou “WIZ”) nos 
termos da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa aos 
seus acionistas e ao mercado em geral que, conforme divulgado nesta data pelo BRB- Banco 
de Brasília S.A. (“BRB”), a WIZ foi selecionada no processo competitivo promovido pelo BRB 
para a seleção de parceiro estratégico para a comercialização de produtos de seguridade nos 
canais do banco pelo prazo de 20 anos. 
 
A WIZ e o BRB estão na fase de negociação dos termos e condições da parceria estratégica 
para a assinatura dos instrumentos definitivos. A operação terá início após o efetivo 
fechamento, que estará sujeito à implementação e cumprimento de determinadas 
condições precedentes usuais em operações dessa natureza.  
 
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre o 
desdobramento dos fatos mencionados neste fato relevante, nos termos da legislação 
aplicável. 
 

Brasília/DF, 29 de abril de 2021. 
 
 

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”), 
pursuant to CVM Instruction nº 358, of January 3rd, 2002, as amended, informs its 
shareholders and the market in general that, as disclosed, at this date, by BRB- Banco de 
Brasília S.A. (“BRB”), WIZ was selected in the competitive process promoted by BRB to 
choose a strategic partner for the commercialization of insurance-based products in the 
bank’s channels for a period of 20 years.   
 
WIZ and BRB are in the negotiation progress for the terms and conditions of this strategic 
partnership, for the signature of the definitive instrument. The operation will begin after the 
effective closing, which depends on the implementation and fulfillment of certain 
predetermined foregoing conditions, that are typical for operations of this nature.  
 
The Company will maintain its shareholders and market duly informed about any unfolding 
about the mentioned facts in this Relevant Fact, in terms with the applicable legislation. 
  

 
 

Brasília, 29th of April 2021 
 

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. 
Heverton Pessoa de Melo Peixoto 

President Director of Relationship with Investors 
 


