FATO RELEVANTE
Aquisição da Itaú Soluções Previdenciárias
São Paulo, 29 de janeiro de 2021. A Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Companhia”), provedora
de tecnologia para o sistema financeiro, em cumprimento ao disposto no Art. 157, §4º, da
Lei 6.404/76 e na Instrução CVM 358, comunica, em conexão com o Fato Relevante de
04/08/2020 e ao Comunicado ao Mercado de 06/01/2021, que, na presente data, foi
concluída a aquisição, pela Companhia, de participação societária representativa de 100%
do capital social da Itaú Administração Previdenciária Ltda., que inclui a totalidade das
operações da Itaú Soluções Previdenciárias (“ISP”), tendo em vista o cumprimento das
condições precedentes previstas no Contrato de Compra e Venda e Outras Avenças.
A ISP é uma das principais fornecedoras de softwares e serviços para o segmento de
previdência fechada e tem como principal diferencial a oferta de terceirização de
processos de negócios (“BPO”) para gestão de previdência. O amplo portfólio da Sinqia
para esta vertical agora contará também com soluções Software as a Service (“SaaS”).
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MATERIAL FACT
Acquisition of Itaú Soluções Previdenciárias
São Paulo, January 29, 2021. Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Company”), provider of
technology for the financial system, in compliance with the provisions of Art. 157, §4, of
Law 6,404/76 and CVM Instruction 358, communicates, in addition to the Material Fact
disclosed on 08/04/2020 and the Notice to the Market released on 01/06/2021, that on
this date was closed the acquisition of 100% share capital of Itaú Administração
Previdenciária Ltda., by the Company, which includes all operations from Itaú Soluções
Previdenciárias (“ISP”), considering the satisfaction of the preceding conditions set-forth
in the Sale and Purchase Agreement.
ISP is one of the main providers of software and services to the private pension segment
and its main advantage is the Business Process Outsourcing (“BPO”) offer for pension
management. Sinqia's wide portfolio for this segment will now also include Software as a
Service (“SaaS”) solutions.
Best regards,
Thiago Rocha
CFO & IRO
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