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FATO RELEVANTE
Brasília/DF, 20 de julho de 2021.
A WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. – B3: WIZS3 - (“Companhia” ou “WIZ”), em
atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 358, de 3 de janeiro
de 2002, conforme alterada, vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho
de Administração da Companhia aprovou, em reunião realizada em 20 de julho de 2021, a 1º
(primeira) Emissão de Debêntures da Companhia, composta de 250.000 (duzentos e cinquenta mil)
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, com
prazo de vencimento em 18 de agosto de 2026, com valor nominal de R$1.000,00 (um mil reais) na
data de emissão, totalizando o montante de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de
reais) na data de emissão, observada a possibilidade de distribuição parcial das Debêntures
("Emissão" e "Debêntures", respectivamente), mediante distribuição pública, com esforços
restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada ("Oferta"). Será admitida a distribuição parcial das Debêntures, observado que
a Emissão das Debêntures está condicionada à emissão de, no mínimo, 150.000 (cento e cinquenta
mil) Debêntures. As Debêntures não colocadas serão canceladas pela Companhia, de modo que o
valor total da Emissão e a quantidade de Debêntures serão ratificados por meio da celebração de
aditamento à escritura, devidamente ratificado por ato societário da Diretoria da Companhia, sem
a necessidade de qualquer aprovação dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de
Debenturistas.
Em garantia ao cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da Emissão de
Debêntures, foi aprovada, pelo Conselho de Administração, a outorga e constituição, em favor dos
titulares das Debêntures, de alienação fiduciária da totalidade das quotas de emissão da Inter
Digital Corretora e Consultoria de Seguros Ltda. ("Inter Seguros") de titularidade da WIZ, nesta data
representativas de 39,75% (trinta e nove inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) do capital
social total e votante da Inter Seguros.
As demais principais características da Oferta e das Debêntures estão devidamente descritas na ata
de reunião do Conselho de Administração da Companhia datada de 20 de julho de 2021, disponível
no site da CVM e no site de Relações com Investidores da WIZ.
Heverton Pessoa de Melo Peixoto
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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Brasília/DF, July 20, 2021.
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. – B3: WIZS3 - (“Company” or “WIZ”), pursuant
to CVM Instruction No. 358, of January 3, 2002, as amended, hereby informs its shareholders and
the market in general that the Company's Board of Directors approved, on July 20, 2021, the 1st
(first) Debenture Issuance of the Company, composed of 250,000 (two hundred and fifty thousand)
simple secured debentures, non-convertible into shares, in a single series, with maturity on August
18, 2026, with unitary face value of R$1,000.00 (one thousand reais) on the issuance date,
amounting to a total of R$250,000,000.00 (two hundred and fifty million Brazilian reais) on the
issuance date, provided the possibility of partial distribution of the Debentures ("Issuance" and
"Debentures", respectively), though a public offer with restricted distribution efforts, pursuant to
CMV Instruction No. 476, of January 16, 2009, as amended ("Offering"). The partial distribution of
the Debentures will be admitted, provided that the Issuance of the Debentures is subject to the
issuance of at least 150,000 (one hundred and fifty thousand) Debentures. The unplaced
Debentures will be canceled by the Company and the total amount of the Issue and the number of
Debentures issued will be ratified through the execution of an amendment to the indenture, duly
ratified by Executive Officers Meeting, without the need for any approval of the Debenture Holders.
To secure the performance of the obligations assumed by the Company in the Debenture Issuance,
the Board of Directors also approved the fiduciary alienation (alienação fudicária), in favor of the
debenture holders, of all quotas issued by Inter Digital Corretora e Consultoria de Seguros Ltda.
("Inter Seguros") held by Wiz, that currently represents 39.75% (thirty-nine seventy-five
hundredths per cent) of Inter Seguros' capital.
The other main characteristics of the Offering and the Debentures are duly described in the minutes
of the Board of Directors meeting of the Company dated as of July 20, 2021, available on the CVM
website and on the WIZ Investor Relations website .

Heverton Pessoa de Melo Peixoto
Chief Executive and Investor Relations Officer

