FATO RELEVANTE
Aquisição da Simply e da FEPWeb
São Paulo, 24 de março de 2021. A Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Companhia”), provedora de
tecnologia para o sistema financeiro, comunica que assinou, nesta data, (i) um contrato
para adquirir diretamente 100% do capital da Simply Sistemas S.A. e da Dendron
Tecnologia S.A. (conjuntamente, “Simply”); e (ii) um contrato para adquirir diretamente
60% do capital social da Homie do Brasil Informática Ltda. (“FEPWeb”).
As aquisições serão submetidas a ratificação em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia a ser convocada futuramente, por constituírem investimentos relevantes.
Não haverá direito de retirada para o acionista dissidente destas deliberações. A entrega
das ações de própria emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia
em reunião realizada nesta data, cuja ata encontra-se divulgada nos websites
ri.sinqia.com.br, www.cvm.gov.br e www.b3.com.br. Os fechamentos estarão sujeitos ao
cumprimento de condições usuais a esse tipo de transação.
Aquisição da Simply
A Simply é especialista em soluções para automação de processos, principalmente
abertura de contas digitais e aquisição de produtos financeiros. Suas soluções para
captura, análise e validação de documentos por meio de inteligência artificial são usadas
por mais de 50 clientes, incluindo diversos bancos digitais e fintechs. A empresa registrou
receita líquida de R$ 17 milhões, crescimento de 50% sobre o mesmo período no ano
anterior, e EBITDA de R$ 6 milhões nos doze meses encerrados em 30 de setembro de
2020.
Como contrapartida pelo recebimento das ações da Simply, na data de fechamento a
Companhia pagará R$ 34.000.000,00 em dinheiro e R$ 22.000.000,00 em ações,
entregando 1.001.108 ações de sua própria emissão mantidas em tesouraria e/ou
adquiridas no âmbito do 6º Programa de Recompra de Ações. Adicionalmente, a
Companhia poderá pagar até R$ 12.000.000,00 em dinheiro, condicionados ao
atingimento de determinadas metas de receita bruta nos exercícios sociais de 2021, 2022
e 2023.
Aquisição da FEPWeb
A FEPWeb é referência em soluções para formalização de transações digitais. Suas
soluções para controle de firmas & poderes e assinaturas digitais são utilizadas por mais
de 55 clientes, incluindo diversos bancos digitais e 13 dos 20 maiores bancos globais. A
empresa registrou receita líquida de R$ 13 milhões, crescimento de 33% sobre o ano
anterior, e EBITDA de R$ 8 milhões nos doze meses encerrados em 31 de dezembro de
2020.
Como contrapartida pelo recebimento de 60% das cotas da FEPWeb, na data de
fechamento a Companhia pagará R$ 23.040.000,00 em dinheiro e R$ 15.360.000,00 em
ações, entregando 698.956 ações de sua própria emissão mantidas em tesouraria e/ou
adquiridas no âmbito do 6º Programa de Recompra de Ações. Adicionalmente, a
Companhia comprará os 40% remanescentes até 31 de julho de 2025, mediante opção de
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compra com preço de exercício vinculado à receita bruta e à margem EBITDA no exercício
social de 2024.
Constituição da unidade Sinqia Digital
Os fundadores da Simply e da FEPWeb se tornam acionistas da Companhia e passam a
integrar o corpo de executivos de subsidiárias, liderando os respectivos negócios, que
constituem uma nova unidade denominada Sinqia Digital. Por meio dessa unidade, a
Sinqia ofertará soluções de tecnologia horizontais, no modelo SaaS, para toda sua base
com mais de 500 clientes nas verticais Bancos, Fundos, Previdência e Consórcio.
Atenciosamente,
Thiago Rocha
Diretor Financeiro e de RI

Relações com Investidores
Talles Oliveira, Coordenador
Gabriela Brito, Analista
(11) 3478-4788 / 4450-4433
ri@sinqia.com.br
ri.sinqia.com.br
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MATERIAL FACT
Acquisition of Simply and FEPWeb
São Paulo, March 24, 2021. Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Company”), provider of technology
for the financial system, communicates that it has signed, on this date, (i) an agreement
to acquire, directly, 100% of the capital of Simply Sistemas S.A. and Dendron Tecnologia
S.A. (jointly, “Simply”); and (ii) an agreement to acquire, directly, 60% of the capital of
Homie do Brasil Informática Ltda. (“FEPWeb”).
The acquisitions will be submitted to approval by the Company’s Extraordinary General
Meeting, yet to be called, as they consist of relevant investments. The right of withdrawal
will not be allowed to the dissenting shareholder in these deliberations. The delivery of
shares of its own issuance was approved by the Company’s Board of Directors Meeting
on this date, which minute is available at the websites ri.sinqia.com.br, www.cvm.gov.br
and www.b3.com.br. The closings will be subjected to the fulfillment of conditions usual
in this type of transaction.
Acquisition of Simply
Simply is specialized in solutions for process automation, mainly digital opening of
accounts and acquisition of financial products. Its solutions for capture, analysis, and
document validation through artificial intelligence are used by more than 50 clients,
including several digital banks and fintechs. The company recorded net revenues of R$
17 million, growth of 50% over the previous year, and EBITDA of R$ 6 million in the twelve
months ended on September 30, 2020.
In compensation for the acquisition of shares issued by Simply, on the closing date, the
Company will pay R$ 34,000,000.00 in cash and R$ 22,000,000.00 in shares, delivering
1,001,108 shares of its own issuance held in treasury and/or acquired through the 6 th
Shares Buyback Program. Additionally, the Company may pay up to R$ 12,000,000.00 in
cash, subject to the achievement of certain gross revenues goals over the fiscal years of
2021, 2022 and 2023.
Acquisition of FEPWeb
FEPWeb is a reference in solutions for the digital formalization of transactions. Its
solutions for the control of powers & signatures and digital signatures are used by more
than 55 clients, including several digital banks and 13 of the 20 biggest global banks. The
company recorded net revenues of R$ 13 million, growth of 33% over the previous year,
and EBITDA of R$8 million in the twelve months ended on December 31, 2020.
In compensation for the acquisition of 60% of the quotas issued by FEPWeb, on the
closing date, the Company will pay R$ 23,040,000.00 in cash and R$ 15,360,000.00 in
shares, delivering 698,956 shares of its own issuance held in treasury and/or acquired
through the 6th Shares Buyback Program. Additionally, the Company shall buy the
remaining 40% until July 31, 2025, through a purchase option with strike price linked to
gross revenues and EBITDA margin over the fiscal year of 2024.
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Constitution of the Sinqia Digital unit
The founders of Simply and FEPWeb become shareholders of the Company and members
of the executive team of its subsidiaries, leading their respective businesses, which
constitute a new unit called Sinqia Digital. Through this unit, Sinqia will offer horizontal
technology solutions, in the SaaS model, to its entire base with more than 500 clients in
the verticals Banks, Funds, Pension, and Consortium.
Best regards,
Thiago Rocha
CFO & IRO

Investor Relations
Talles Oliveira, Coordinator
Gabriela Brito, Analyst
+55 (11) 3478-4788 / 4450-4433
ri@sinqia.com.br
ir.sinqia.com.br
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