FATO RELEVANTE
Aquisição da Fromtis
São Paulo, 25 de novembro de 2020. A Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Companhia”),
provedora de tecnologia para o sistema financeiro, comunica, em cumprimento ao
disposto no Art. 157, §4º, da Lei 6.404/76 e na Instrução CVM 358, a aquisição indireta da
totalidade das quotas da Fromtis Serviços de Tecnologia Ltda. (“Fromtis”).
Sobre a empresa
A Fromtis é referência em softwares para o segmento de FIDCs - fundos de investimentos
em direitos creditórios, atendendo os diferentes participantes do mercado como
administradores, custodiantes e gestores. Nos últimos 12 meses encerrados em
30/10/2020, a empresa apresentou receita bruta de R$ 9,4 milhões.
A aquisição da Fromtis cumpre dois importantes objetivos estratégicos: (i) reforçar o
portfólio de produtos, adicionando um software para controle de FIDCs tecnologicamente
atualizado, no conceito SaaS; e (ii) ampliar a carteira de clientes, somando novos nomes
entre os mais relevantes desse segmento, posicionando a Sinqia como líder. Logo, a
aquisição cria oportunidades de cross sell e up sell na base de clientes combinada.
Vale ressaltar que o segmento de FIDCs vem crescendo significativamente nos últimos
anos - de 2014 a 2019 houve uma expansão de 555% no patrimônio líquido, segundo
dados da Anbima – devido à redução prolongada nas taxas de juros e ao surgimento de
fintechs que ofertam produtos de crédito utilizando FIDCs.
Sobre a transação
O preço de aquisição inicial será de R$ 19,0 milhões, composto por (i) uma parcela à vista
de R$ 14,0 milhões paga nesta data, e (i) uma parcela a prazo de R$ 5,0 milhões, a ser
paga em 5 prestações anuais de R$ 1,0 milhão. Portanto, o preço de aquisição inicial
representa um múltiplo EV/Receita de 2,0x.
O preço de aquisição final poderá ser acrescido de até R$ 9,0 milhões, composto por 2
parcelas adicionas de até R$ 4,5 milhões a serem pagas nos anos de 2022 e 2023, sujeitas
ao atingimento de determinadas metas.
A assinatura do Contrato de Compra e Venda foi autorizada pelo Conselho de
Administração da Companhia, e não foram verificadas as hipóteses previstas no Art. 256
da Lei 6.404/76.
Atenciosamente,
Thiago Rocha
Diretor Financeiro e de RI
Relações com Investidores
Francisco Aguiar, Gerente
Talles Oliveira, Coordenador
(11) 3478-4788 / 4450-4433
ri@sinqia.com.br
ri.sinqia.com.br
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MATERIAL FACT
Acquisition of Fromtis
São Paulo, 25 November 2020. Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Company”), a provider of
technology for the financial system, communicates, in compliance with the provisions of
Art. 157, §4, of Law 6,404/76 and CVM Instruction 358, the indirect acquisition of all
quotas of Fromtis Serviços de Tecnologia Ltda. (“Fromtis”).
About the company
Fromtis is a leading provider of software for FIDCs – multi-segment receivables funds,
serving all different participants within the ecosystem such as funds administrators,
custodians and managers. During the last 12 months, ending on 30 Oct. 2020, the
company presented gross revenues of R$ 9.4 million.
The acquisition of Fromtis fulfills two important strategic goals: (i) reassure our portfolio
of products, adding an up to date FIDCs control software designed in accordance with
the SaaS concept; and (ii) expand our client base, adding new names among the most
relevant in this segment, positioning Sinqia as leading software provider. Therefore, the
acquisition creates both cross and up selling opportunities within the combined customer
base.
It is worth highlighting the FIDCs segment has grown in recent years - from 2014 until
2019 there was an expansion of 555% in equity, according to data from Anbima – due to
the long-term reduction of interest rates and emergence of fintechs that deliver credit
products using FIDCs.
About the transaction
The initial acquisition price will be R$ 19.0 million, consisting of (i) a cash installment of
R$ 14.0 million paid on this date, and (i) an installment of R$ 5.0 million, to be paid in 5
annual installments of R$ 1.0 million. Therefore, the initial purchase price represents an
EV / Sales multiple of 2.0x.
The final purchase price may be increased by R$ 9.0 million divided in 2 additional
installments of up to R$ 4.5 million to be paid in 2022 and 2023, subject to the
achievement of certain goals.
The signing of the Share Purchase Agreement was authorized by the Company's Board
of Directors, and the hypotheses covered by Article 256 of Law 6,404/76 were not
verified.
Best regards,
Thiago Rocha
CFO & IRO
Investor Relations
Francisco Aguiar, Manager
Talles Oliveira, Coordinator
+55 (11) 3478-4788 / 4450-4433
ri@sinqia.com.br
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