FATO RELEVANTE
Aquisição de participação na LOTE45
São Paulo, 18 de janeiro de 2022. A Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Companhia”), provedora de
tecnologia para o sistema financeiro, comunica que sua controlada Sinqia Tecnologia Ltda.
(“Sinqia Tecnologia”) adquiriu, nesta data, 52% do capital da Lote45 Participações S.A.
(“LOTE45”) (“Transação”).
Sobre o negócio
A LOTE45 é especialista em softwares para gestão de risco usados por mais de 100 clientes
na indústria fundos de investimento, principalmente family offices e gestores de recursos.
Sua equipe é formada por aproximadamente 30 colaboradores com amplo conhecimento no
negócio. Nos últimos 12 meses encerrados em 31/12/2021, a empresa apresentou receita
bruta de R$ 33 milhões (CAGR de 32,4%1) e EBITDA de R$ 14 milhões (margem de 44,4%).
A Sinqia Tecnologia desenvolve operações no mercado de fundos 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) estabelecer uma suíte completa e integrada para todos os
participantes da indústria de fundos de investimento (administradores, custodiantes,
distribuidores e gestores, entre outros).
Sobre a transação
Como contrapartida pela aquisição de 52% do capital social da LOTE45, nesta data a Sinqia
Tecnologia pagou uma parcela à vista de R$ 79,5 milhões e futuramente pagará uma parcela
adicional condicionada à receita líquida no exercício de 2022. Adicionalmente, a Sinqia
Tecnologia poderá adquirir os 48% do capital social remanescente mediante exercício de
opção de compra com preço de exercício vinculado à receita líquida e à margem EBITDA da
LOTE45 de 2026.
A assinatura do contrato e documentos para a aquisição foi autorizada pelo Conselho de
Administração da Companhia e pelos órgãos competentes da Sinqia Tecnologia.
Atenciosamente,
Thiago Rocha
Diretor Financeiro e de RI
Relações com Investidores
Talles Oliveira, Gerente
Fernanda Castro, Coordenadora
(11) 3478-4788 / 4450-4433
ri@sinqia.com.br
ri.sinqia.com.br
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MATERIAL FACT
Acquisition of equity interest in LOTE45
São Paulo, January 18, 2021 Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Company”), provider of technology
for the financial system, communicates that its subsidiary Sinqia Tecnologia Ltda. (“Sinqia
Tecnologia”) has acquired, on this date, 52% of the share capital of Lote45 Participações
S.A. (“LOTE45”) (“Transaction”).
About the business
LOTE45 is an expert in software for risk management used by over 100 clients in funds
industry, especially family offices and asset managements. Their team is composed by
approximately 30 employees with extensive business knowledge. Over the last 12 months
ending on 12/31/2021, the company recorded gross revenue of R$33 million (32.4% CAGR 2)
and EBITDA of R$14 million (margin of 44.4%)
Sinqia Tecnologia develops the operations in the funds industry, 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) stablish a complete and integrated suite for all participants in funds management industry
(administrator, custodian, distributor, manager, between others).
About the transaction
As a counterpart for the acquisition of 52% of the share capital of Lote45, on this date, Sinqia
Tecnologia paid R$79,5 million in cash, and will further make an additional payment
conditioned to the net revenue at the end of 2022 fiscal year. In addition, Sinqia Tecnologia
may acquire the residual 48% depending on the exercise of call options with prices of
exercise tied to the net revenue and EBITDA margin of 2026.
The execution of the agreement for the acquisition was authorized by the Board of Directors
of the Company and by the competent bodies of Sinqia Tecnologia.
Regards,
Thiago Rocha
CFO & IR Officer

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