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WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. 
Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 42.278.473/0001-03 
NIRE: 53.300.007.241 

 
FATO RELEVANTE 

 
A WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (“Companhia” ou “WIZ”), nos 
termos do artigo 157, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada e do artigo 3º da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme 
alterada, em conexão com o fato relevante emitido pela WIZ em 26 de outubro de 
2018, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, 
Contrato de Compra e Venda de Ações e outras Avenças (“Contrato de Compra e 
Venda”), com a Money Ex Participações Ltda., sociedade empresária limitada com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
nº 2.391, cj. 51, Jardim Paulistano, CEP 01452- 000, inscrita no CNPJ sob nº 
30.116.366/0001-91 (“Holding”), por meio do qual a Companhia adquiriu 9.412 
ações ("Ações") emitidas pela Money Ex Plataform Tecnologia S.A., sociedade 
anônima com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.391, cj. 51, Jardim 
Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ sob o nº 42.278.473/0001-03 (“GR1D 
Finance”), representativas de 80% de seu capital social, anteriormente de 
titularidade da Holding ("Operação"). 
 
Em contraprestação à aquisição das Ações, a Companhia se comprometeu a realizar 
o pagamento de uma parcela (i) fixa correspondente a R$ 2.000.000,00 e (ii) 
variável correspondente a 50% do valor total de todos e quaisquer dividendos que 
venham a ser recebidos pela Companhia decorrente de sua participação na GR1D 
Finance, líquido dos tributos aplicáveis (“Earn Out Dividendos”). O pagamento da 
parcela fixa foi realizado pela WIZ na presente data. Os pagamentos da parcela 
variável serão realizados oportunamente, conforme e se aplicável. 
 
Adicionalmente, a WIZ se comprometeu a repassar para a Holding 50% de qualquer 
valor que venha a ser eventualmente recebido pela Companhia (ou por quaisquer de 
suas sociedades controladas), a título de alienação da participação detida pela 
Companhia no capital social da GR1D Finance, pelo prazo de 05 anos contados da 
presente data ("Earn Out Liquidez" e, em conjunto com o Earn Out Dividendos, 
"Earn Out"). 
 
Além disso, a Holding terá, por um prazo de 10 anos contados da presente data, uma 
opção de compra de 50% da participação da Companhia na GR1D Finance no 
momento do exercício da referida opção, mediante pagamento de um valor 
simbólico (“Opção de Compra”).  
 
Uma vez exercida a Opção de Compra, o Earn Out deixará de ser devido e a 
participação adquirida pela Holding na GR1D Finance não terá quaisquer vantagens 
políticas (serão emitidas ações preferenciais sem direito a voto previamente à 
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transferência da participação acionária da WIZ para a Holding, caso a Opção de 
Compra seja exercida).  
 
Mediante a celebração do Contrato de Compra e Venda, a WIZ passará a exercer o 
controle da GR1D Finance, por meio de ações representativas de 85% das ações de 
emissão da mencionada sociedade. A Operação está em linha com a estratégia de 
investimento da Companhia, dando continuidade à aceleração no desenvolvimento 
de projetos estratégicos por meio do aporte de tecnologia, reforçando seu 
posicionamento no mercado. 
 
 A WIZ informa que a Operação não está sujeita e, portanto, não será submetida à 
aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), tampouco à 
aprovação de qualquer outro órgão ou autoridade governamental. A Operação foi 
aprovada pelo Conselho de Administração da WIZ em sede de reunião realizada em 
29 de novembro de 2019.  
 
 
 

Brasília/DF, 29 de novembro de 2019. 
 
 

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. 
Marcus Marques Martino 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
  


