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Companhia Aberta 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

 

Brasília/DF, 31 de maio de 2017. 

 

 

A WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (“Companhia” ou “Wiz”), nova 

denominação da FPC Par Corretora de Seguros S.A., em cumprimento ao disposto na Instrução 

CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao 

mercado em geral que recebeu da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, em 29 de maio de 2017, o 

Ofício B3 1072/2017-SAE/GAE-1 (“Ofício”) abaixo transcrito na íntegra: 

 

 
“29 de maio de 2017 
1072/2017-SAE/GAE-1 
 
 
 
Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. 
At. Sr. Marcus Marques Martino 
Diretor de Relações com Investidores 
 
Ref. Período de Dissidência  
 
Prezado Senhor,  
 

Considerando o encerramento em 29/05/2017 do prazo para os acionistas manifestarem sua 

dissidência com relação a alteração do objeto social, aprovado na AGO/E de 25/04/2017, 

solicitamos informar, até 05/06/2017, se essa Companhia irá reconsiderar ou ratificar a 

referida alteração, conforme faculta o artigo 137, parágrafo 3º, da Lei nº 6404/76.  
 
Solicitamos, ainda, informar a data de pagamento do valor de reembolso devido aos acionistas 
dissidentes, se houver. 
 



 

 

 
Esclarecemos que nossa solicitação deve ser atendida exclusivamente por meio do Módulo IPE, 
selecionando-se a Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo: Esclarecimento sobre consultas 
CVM/BOVESPA, o que resultará na transmissão simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e 
CVM. 
 
Para um melhor entendimento do mercado, no arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor 
da consulta acima formulada antes da resposta dessa empresa. 
 
 
Alertamos que esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela 
CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e que o seu não atendimento poderá sujeitar essa 
companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com 
Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07. 
 
Atenciosamente  
 
Ana Lucia Pereira 
Gerente - Gerência de Acompanhamento de Empresas 1 
Tel.: (11) 2565-7177 
 
 
c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários 
        Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas 
        Sr. Francisco José Bastos Santos - Superintendência de Relações com o Mercado e 
Intermediários 

 
GAE1/MTVA” 

 

 

Com relação às solicitações do Ofício, a Companhia esclarece que: 

 

a) conforme informado no Aviso aos Acionistas publicado pela Wiz em 25 de abril de 

2017 (“Aviso aos Acionistas”), findou-se em 29 de maio de 2017 o prazo para os 

acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia ao final do dia 16 de 

março de 2017 (“Acionistas”) manifestarem a intenção de exercício do respectivo 

direito de retirada, em razão de eventual dissidência com relação a alteração do 

objeto social da Companhia deliberada na assembleia geral ordinária e extraordinária 

data de 25 de abril de 2017 (“Deliberação” e “Prazo”, respectivamente); 

 

b) após o encerramento do Prazo, a Companhia constatou que nenhum Acionista 

apresentou qualquer manifestação solicitando o direito de retirada da Companhia, na 

forma e pelos meios indicados no Aviso aos Acionistas; e 
 



 

 

 
c) Em face do disposto acima, a Administração entende que não há necessidade de 

convocação de nova assembleia geral extraordinária da Companhia afim de deliberar a 

ratificação ou a reconsideração da Deliberação e, portanto, não exercerá a faculdade 

prevista no artigo 137, §3º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 

alterada.  
 
 

________________________________________ 

Marcus Marques Martino 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

  


