COMUNICADO AO MERCADO
Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
São Paulo, 10 de maio de 2022. A Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Companhia”), provedora líder de
tecnologia para o sistema financeiro, comunica que, em cumprimento ao Art. 12 da Resolução
CVM nº44/2021, recebeu, na data de hoje, correspondência de seu acionista HIX
Investimentos Ltda (“HIX Investimentos”), informando que os fundos por ele geridos
passaram a deter 8.972.247 ações ordinárias de emissão da Sinqia, representando 10,02% do
capital social da Companhia. A íntegra da correspondência encontra-se anexa a este
documento.
Atenciosamente,
Thiago Rocha
Diretor Financeiro e de RI

Relações com Investidores
Talles Oliveira, Gerente
Fernanda Castro, Coordenadora
Matheus Brito, Analista
(11) 3478-4788 / 4450-4433
ri@sinqia.com.br
ri.sinqia.com.br
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NOTICE TO THE MARKET
Declaration of Acquisition of Material Ownership Interest
São Paulo, May 10, 2022. Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Company”), a leading provider of
technology for the financial system, announces that, in compliance with Article 12 of the
Brazilian Securities Commission (Comissão de Valores Mobiliários) (“CVM”) Resolution No.
44, of August 23, 2021, received, today, a letter from its shareholder HIX Investimentos Ltda
(“HIX Investimentos”), informing that the funds managed by it now hold 8,972,247 common
shares issued by Sinqia, equivalent to 10.20% from Company’s total capital. The complete
letter [Portuguese only] is attached to this notice.
Regards,
Thiago Rocha
CFO & IR Officer

Investor Relations
Talles Oliveira, Gerente
Fernanda Castro, Coordenadora
Matheus Brito, Analista
+55 (11) 3478-4788 / 4450-4433
ri@sinqia.com.br
ir.sinqia.com.br
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São Paulo, 10 de maio de 2022
À
SINQIA S.A.
Rua Bela Cintra, nº 755, 7º Andar CEP 01415-003 - Consolação - São Paulo – SP
At.:

Sr. Thiago Almeida Ribeiro da Rocha
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Aquisição de Participação Acionária Relevante

Em cumprimento ao disposto no Artigo 12 da Instrução nº 358 da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), de 03/01/2002, conforme alterada, a HIX INVESTIMENTOS LTDA., sociedade limitada inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 14.205.023/0001-47,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Campos bicudo, nº 98, cj. 61/62 (a “HIX
INVESTIMENTOS”), vem, por meio desta, comunicar que os fundos geridos pela HIX Investimentos adquiriram
ações de emissão da SINQIA S.A. (a “Companhia”), aumentando sua participação, passando a deter 8.972.247
(oito milhões, novecentos e setenta e dois mil e duzentos e quarenta e sete) ações ordinárias, representativas de
10,20% (dez inteiros e vinte décimos por cento) do capital social da Companhia nesta data.
Por fim, a HIX INVESTIMENTOS esclarece que (i) a aquisição das Ações não objetiva alterar a
composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia, tratando-se de aquisição de participação
acionária para fins de investimento; (ii) os Acionistas não celebraram nenhum acordo ou contrato regulando o
exercício do direito de voto das Ações; e (iii) os Acionistas não são titulares, na presente data, por si ou por
meio de pessoa a eles ligada, de quaisquer valores mobiliários emitidos pela Companhia além das Ações.

HIX Investimentos Ltda
________________________________________
Rodrigo Heilberg
Diretor
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