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COMUNICADO AO MERCADO

A 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, comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral, em continuidade ao Fato Relevante publicado em
22/12/2020, que diante do cumprimento de todas as Condições Precedentes, a WIZ, a Extreme
Digital Consultoria e Representações Ltda., a CSMG Participações Ltda. e João Bosco Araújo Pinto
Filho efetivaram, nesta data, todos os atos necessários para a conclusão da Cessão e
Transferência de Participação Societária da GR1D Tecnologia S.A. ("Operação"), nos termos do
instrumento celebrado entre as partes em 22 de dezembro de 2020.
Com o Fechamento, a GR1D Tecnologia S.A. passa a ser constituída sobre a forma de sociedade
limitada, adotando a denominação social GR1D Tecnologia Ltda. e seu capital passa a ser
composto da seguinte forma: (i) a WIZ passa a ser titular de cotas representativas de 39,8%
(trinta e nove vírgula oito por cento) do capital social da GR1D Tecnologia Ltda; (ii) a Extreme
Digital Consultoria e Representações Ltda. de cotas representativas de 50,1% (cinquenta vírgula
um por cento) do capital social da GR1D Tecnologia Ltda; (iii) a CSMG Participações Ltda. passa
a ser titular de cotas representativas de 10% (dez por cento) do capital social da GR1D Tecnologia
Ltda. e João Bosco Araújo Pinto Filho, passa a ser titular de cotas representativas de 0,1% do
capital social da GR1D Tecnologia Ltda.
A administração da WIZ entende que a conclusão da Operação é estratégica, pois agrega à GR1D
um parceiro de sólida atuação no mercado de fornecimento de soluções tecnológicas.
A WIZ manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre o desdobramento
dos fatos mencionados neste comunicado ao mercado, nos termos da legislação aplicável.
Brasília/DF, 30 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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NOTICE TO THE MARKET

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (B3: WIZS3) (“Company” or “WIZ”), pursuant to
CVM Instruction nº 358, of January 3th, 2002, as amended, informs its shareholders and the market
in general, giving continuity to the Relevant Fact published in the 22nd of December 2020, that upon
compliance with all Precedent Conditions, WIZ, Extreme Digital Consultoria e Representações Ltda,
CSMG Participações Ltda, and João Bosco Araújo Pinto Filho executed, on this date, all the necessary
acts for the conclusion of the Assignment and Transfer of Equity Ownership of GR1D Tecnologia
S.A. ("Operation"), in the terms of instrument firmed between the parts in December 22nd, 2020.
With the agreement, GR1D Tecnologia S.A now will be categorized as a limited society, going by the
corporate name GR1D Tecnologia Ltda. and its capital is now composed as follows: (i) WIZ becomes
the holder of representative quotas in the percentage of 39,8% (thirty-nine-point eight percent)
from the share capital off GR1D Tecnologia S.A; (ii) Extreme Digital Consultoria e Representações
Ltda becomes the holder of representative quotas in the percentage of 50,1% (fifty point one
percent) from the share capital off GR1D Tecnologia S.A; (iii) CSMG Participações Ltda becomes the
holder of representative quotas in the percentage of 10% (ten percent) from the share capital off
GR1D Tecnologia S.A, and João Bosco Araújo Pinto Filho becomes the holder of representative
quotas in the percentage of 0,1% (zero point one percent) from the share capital off GR1D
Tecnologia S.A.
WIZ’s administration believes that the conclusion of the Operation is quite strategic since it fuses
GR1D to a solidified partner in the market for the supply of technological solutions.
WIZ will maintain its shareholders and market itself properly informed about any unfolding about
the mentioned facts in this Notice to the Market, in terms with the applicable legislation.

Brasília/DF, April 30, 2021.
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
Heverton Pessoa de Melo Peixoto
Chief Executive and Investor Relations Officer

