COMUNICADO AO MERCADO
Parceria com TechRules
São Paulo, 19 de agosto de 2021. A Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Companhia”), provedora de
tecnologia para o sistema financeiro, comunica que assinou um contrato de parceria com a
TechRules S.A. (“TechRules”) para oferecer solução para gerenciamento de patrimônio para
entidades financeiras.
Com essa parceria, a Sinqia passa a oferecer soluções, por meio de APIs, para o serviço de
private wealth, incluindo gestão de grandes fortunas, reforçando seu plano de ampliação dos
segmentos de atuação, complementando as soluções para Asset Managers, Private Banking,
Family Offices e Advisers.
A TechRules é uma empresa espanhola, com mais de 20 anos de experiência e líder em
consultoria e fornecimento de software de gerenciamento de patrimônio para entidades
financeiras a nível internacional, estando presente em 19 países e com mais de 2 milhões de
usuários finais. Oferece soluções modulares, por meio de APIs, aprimoradas com Inteligência
Artificial, sendo uma WealthTech para entidades financeiras.
Atenciosamente,
Thiago Rocha
Diretor Financeiro e de RI
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NOTICE TO THE MARKET
Partnership with TechRules
São Paulo, August 19, 2021. Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Company”), provider of technology
for the financial system, announces that signed a partnership contract with TechRules S.A.
(“TechRules”) to offer a solution for the management of financial entities’ equity.
With this partnership, Sinqia now offers solutions, through APIs, for the private wealth
service, including the management of big fortunes, reinforcing its plan to expand the
segments in which it operates, complementing the solutions for Asset Managers, Private
Banking, Family Offices and Advisors.
TechRules is a Spanish company, with more than 20 years of experience and a leader in
consulting and supply of software for equity management of financial entities at
international level, being present in 19 countries with more than 2 million final users. Offers
module-based solutions, through APIs, improved with AI, being a WealthTech for financial
institutions.
Regards,
Thiago Rocha
CFO & IR Officer
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