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COMUNICADO AO MERCADO
Brasília, 04 de agosto de 2021.
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, em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 9 de abril
de 2021, que celebrou com a CAOA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. (“CAOA Corretora”) por
sua controlada WIZ CONSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA. (“Wiz Conseg”), uma parceria
comercial contratual com prazo de vigência de 12 (doze) meses, para comercialização,
distribuição e divulgação de produtos de seguridade na rede de concessionárias de veículos
automotores do Grupo CAOA (“Parceria Comercial”).
A Parceria Comercial se dará em regime de co-corretagem entre a Wiz Conseg (na qualidade de
corretora líder) e a CAOA Corretora, na comercialização, presencial e remota, de produtos de
seguros dos ramos de danos e pessoas, em toda a rede de concessionárias do Grupo CAOA,
atuais e futuras, salvo unidades nas cidades paulistas de São Paulo, Santos e Campinas (“Rede
de Distribuição CAOA”).
À Wiz Conseg competirá o relacionamento com as sociedades seguradoras, assim como a
operacionalização, divulgação e comercialização dos produtos de seguridade. À CAOA
Corretora, detentora exclusiva do direito de acesso à Rede de Distribuição CAOA, competirá
assegurar à Wiz Conseg o acesso à Rede de Distribuição CAOA, com exclusão de qualquer outra
corretora de seguros, de modo que somente a Wiz Conseg poderá utilizar-se de espaço cedido
junto às concessionárias para fins de promoção, oferta, divulgação, distribuição e
comercialização dos produtos de seguridade.
A carteira de clientes da Parceria Comercial será constituída, não só pelos novos adquirentes de
produtos de seguridade, mas também pelos clientes já segurados, por ocasião da renovação de
suas apólices.
As receitas da Parceria Comercial, decorrentes da intermediação da comercialização dos
produtos de seguridade na Rede de Distribuição CAOA, serão divididas entre a Wiz Conseg e a
CAOA Corretora, em proporções variáveis segundo critérios estabelecidos entre as Partes.
A CAOA é a distribuidora oficial das marcas Subaru, Hyundai e Chery no Brasil, além de ser o
maior revendedor Ford da América Latina.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre o
desdobramento dos fatos mencionados neste comunicado, nos termos da legislação aplicável.

WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
Heverton Pessoal de Melo Peixoto
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
Brasília, August 4th, 2021.

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
general market, in continuity to the Material Fact disclosed on April 9th, 2021, in which its
subsidiary WIZ CONSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA. (“Wiz Conseg") formalized a
partnership with CAOA CORRETORA DE SEGUROS LTDA. ("CAOA Corretora"), for a twelvemonths term, for commercialization, distribution and dissemination of security products in the
motor vehicle dealership network of the CAOA Group ("Operation").
The Operation will take place under a co-brokerage regime between Wiz Conseg and CAOA
Corretora, for the commercialization of security products throughout CAOA Group’s motor
vehicle dealership network, except in the cities of São Paulo, Santos and Campinas.
Wiz Conseg will be responsible for the relationship with the insurance companies, as well as the
operationalization, dissemination and commercialization of the insurance products. CAOA
Corretora, exclusive holder of the right to access the CAOA Distribution Network, will be
responsible the access to the CAOA Distribution Network, excluding any other insurance
brokerage, so that only Wiz Conseg may use space ceded to concessionaires for purposes of
promotion, offer, dissemination, distribution and sale of security products.
The Commercial Partnership's client portfolio will consist not only of new purchasers of
insurance products, but also with clients that are already insured when their insurance policies
are to be renewed.
Revenues from the Commercial Partnership, arising from the intermediation of the sale of
security products in the CAOA Distribution Network, will be divided between Wiz Conseg and
CAOA Corretora, in variable proportions according to criteria established between the Parties.
CAOA is the official distributor of the Subaru, Hyundai and Chery brands in Brazil, as well as the
largest Ford dealer in Latin America.

The Company will keep its shareholders and the market duly informed of the unfolding of the
facts mentioned in this Notice, in accordance with applicable law.
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.
Heverton Pessoa de Melo Peixoto
Chief Executive and Investor Relations Officer

