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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 (“Lei das S.A.”), e na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de
2021, conforme alterada, e em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 20 de
setembro de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data,
foram implementadas as condições precedentes para o fechamento da operação com a
LG INFORMÁTICA S.A. (“LG Lugar de Gente”), para a constituição da Bentech Soluções
e Corretora de Seguros Ltda. (“BENTECH”).
Com o fechamento da Operação, a WIZ passa a ser titular de 49,9% (quarenta e nove
inteiros e nove décimos por cento) das quotas do capital social da BENTECH, que será
responsável pelo desenvolvimento e exploração comercial de plataforma digital para a
distribuição de benefícios por adesão, a ser disponibilizada para as áreas de Recursos
Humanos (“RH”) de empresas e seus colaboradores, incluindo produtos de crédito,
como consignado privado, produtos de seguro e previdência privada, dentre outros.
A LG é uma empresa de tecnologia voltada para a gestão de pessoas, com um portfólio
amplo de produtos para a área de RH das empresas, com mais de 35 (trinta e cinco) anos
de atuação no mercado e carteira com mais de 1.000 (um mil) clientes diretos e indiretos
em todo o território nacional e mais de 1,5 milhão (um milhão e quinhentos mil)
colaboradores conectados à plataforma da LG Lugar de Gente.
A administração da Companhia entende que a Operação é estratégica, pois está
alinhada à visão de crescimento da WIZ no contexto de ampliação e diversificação de
suas Unidades de Negócios.
Os termos iniciados em letra maiúscula e não expressamente definidos neste Fato
Relevante deverão ter os respectivos significados a eles atribuídos nos Fatos Relevantes.
Brasília, DF, 14 de janeiro de 2022.
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
Heverton Pessoal 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"),
in agreement with the provisions in article 157, §4, of Law nº 6.404, dated December
15, 1976, as amended ("Lei das S.A"), and in CVM Resolution n°. 44, of August 23, 2021,
as amended and currently in effect, and in continuity with the Material Fact disclosed
on September 20, 2021, informs its shareholders and the market in general that, on this
date, conditions precedent were implemented for the closing of the operation with LG
INFORMÁTICA S.A. (“LG Lugar de Gente”), for the creation of Bentech Soluções e
Corretora de Seguros Ltda. (“BENTECH”).
With the closing of the Operation, WIZ now holds 49.9% (forty-nine-point nine percent)
of BENTECH's capital stock, which will be responsible for the development and
commercial exploitation of a digital platform for the distribution of benefits by
membership, to be made available to the Human Resources ("HR") areas of companies
and their employees, including credit products, such as private payroll, insurance
products and private pension plans, among others.
LG is a technology company focused on people management, with a broad portfolio of
products for the HR area of companies, with more than 35 (thirty-five) years in the
market and a portfolio with more than 1,000 (one thousand) direct and indirect
customers throughout the country and more than 1.5 million (one million, five hundred
thousand) employees connected to the LG Lugar de Gente platform.
The Company's management understands that the Operation is strategic, as it is aligned
with WIZ's growth vision in the context of expanding and diversifying its Business Units.
Initiated capitalized terms not expressly defined in this Material Fact shall have the
respective meanings ascribed to them in the Material Facts.

Brasília, DF, January 14th, 2022.
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