FATO RELEVANTE
Aquisição da NewCon
São Paulo, 22 de dezembro de 2021. A Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Companhia”), provedora
de tecnologia para o sistema financeiro, comunica que sua controlada Sinqia Tecnologia
Ltda. (“Sinqia Tecnologia”) assinou, nesta data, um contrato para aquisição de 100% do
capital da Newcon Software S.A. e da Newcon Tecnologia e Serviços Ltda. (conjuntamente,
“NewCon”) (“Transação”).
Sobre o Negócio
A NewCon é uma das principais fornecedoras de tecnologia para o sistema financeiro no
Brasil, especialista em softwares usados por mais de 80 administradoras de consórcio
ligadas aos principais conglomerados financeiros e montadoras de veículos, além das
independentes. Sua equipe é formada por mais de 190 colaboradores com ampla experiência
no negócio. Nos últimos 12 meses encerrados em 30/09/2021, a empresa apresentou receita
bruta de R$ 76 milhões (CAGR de 17,6%1) e EBITDA de R$ 40 milhões (margem de 55,8%).
A Sinqia Tecnologia desenvolve operações no mercado de consórcios e, com a concretização
da Transação, tem como objetivos: (i) fortalecer a sua posição como provedora líder de
tecnologia para o sistema financeiro, com um portfólio de produtos abrangente e uma base
de clientes robusta; e (ii) ampliar as avenidas de crescimento para a unidade Sinqia Digital,
acelerando a penetração das soluções de onboarding digital, assinatura digital e cobrança
digital no mercado de consórcios.
Sobre a Transação
O preço da Transação será de até R$ 422,5 milhões, composto por uma parcela à vista e uma
parcela a prazo a ser paga em 5 prestações anuais. A assinatura dos documentos da
Transação foi autorizada pelo Conselho de Administração da Companhia e pelos órgãos
competentes da Sinqia Tecnologia, e o fechamento está programado para ocorrer em janeiro
de 2022.
Sobre o Consórcio
Segundo dados do Banco Central do Brasil (“BCB”), o mercado de consórcio brasileiro
corresponde a 3,9% do PIB e atende a 8 milhões de consorciados. As mais de 130
administradoras de consórcio comercializaram créditos de R$ 181,8 bilhões de janeiro a
outubro de 2021 (+38,1% vs. 2020). Portanto, é um mercado com alta relevância econômica
e forte crescimento.

Créditos comercializados
(R$ bilhões)

2016

2017

2018

2019

2020

CAGR

Jan-Out
2020

Jan-Out
2021

Var.

83,9

101,5

106,1

134,2

163,6

18,2%
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O consórcio é um serviço financeiro promovido por uma administradora de consórcio,
instituição regulada pelo BCB, que consiste em grupos de consorciados (pessoas ou
empresas) reunidos com a finalidade de adquirir bens ou serviços, por meio de
autofinanciamento.
Atenciosamente,
Thiago Rocha
Diretor Financeiro e de RI
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MATERIAL FACT
Acquisition of NewCon
São Paulo, December 22, 2021. Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Company”), provider of
technology for the financial system, communicates that its subsidiary Sinqia Tecnologia
Ltda. (“Sinqia Tecnologia”) has signed, on this date, an agreement to acquire 100% of the
capital of Newcon Software S.A. and Newcon Tecnologia e Serviços Ltda. (jointly, “NewCon”)
(“Transaction”).
About the Business Unit
NewCon is one of the leading providers of technology for the financial system in Brazil, a
specialist in software used by more than 80 consortium managers linked to major financial
conglomerates and car manufacturers, as well as independent ones. Its team consists of
more than 190 employees with huge business experience. The company recorded gross
revenue of R$76 million (17.6% CAGR1) and EBITDA of R$40 million (margin of 55.8%) in the
twelve months ended on September 30, 2021.
Sinqia Tecnologia develops the operations in the consortium market, and with the
Transaction fulfills the goals: (i) strengthen its position as a leading provider of technology
for the financial system, with a comprehensive product portfolio and a robust customer base;
and (ii) expand the avenues growth for the Sinqia Digital business unit, accelerating the
penetration of digital onboarding, digital signature and digital collection solutions into the
consortium market.
About the Transaction
The acquisition price will be up to R$422.5 million, consisting of a cash installment and an
installment, to be paid in 5 annual installments. The signing of the Transaction documents
was authorized by the Company's Board of Directors and by the competent bodies of Sinqia
Tecnologia, and the closing is expected to take place in January 2022.
About the Consortium Market
According to data from the Central Bank of Brazil (“BCB”), the Brazilian consortium market
corresponds to 3.9% of GDP and serves 8 million consortium members. This market has more
than 130 consortium managers who sold an amount of R$181.8 billion in consortium quotas
from January to October 2021 (+38.1% vs. 2020). Therefore, it is a market with high economic
relevance and strong growth.
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Consortium is a financial service formed and managed by a consortium manager, an entity
regulated by the BCB. Its format consists of individuals or companies entering into a group
to raise savings for the acquisition of assets (goods or services).
Regards,
Thiago Rocha
CFO & IR Officer
+55 (11) 3478-4788 / 4450-4433
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