COMUNICADO AO MERCADO
Incorporação de controlada indireta - Partec
São Paulo, 01 de novembro de 2019. A Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Companhia”), provedora
de tecnologia para o sistema financeiro, informa que, em cumprimento à Instrução CVM 358,
foi aprovada, em reunião de quotistas realizada em 31/10/2019, a incorporação pela Senior
Solution Consultoria em Informática Ltda. da sua subsidiária integral Partec Tecnologia Ltda.
(“Partec”), sem alteração no patrimônio líquido da Companhia, visando (i) eliminar a
necessidade de sociedades distintas com atividades comuns e, consequentemente, reduzir
despesas operacionais de forma benéfica aos acionistas; e (ii) viabilizar o aproveitamento de
benefícios fiscais relacionados à amortização do ágio gerado na aquisição da Partec, que
resultarão em uma economia de impostos estimada em até R$ 16,9 milhões a ser auferida
ao longo de pelo menos 5 anos.
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NOTICE TO THE MARKET
Incorporation of indirect subsidiary - Partec
São Paulo, 01 November 2019. Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Company”), provider of
technology for the financial system, informs that, in compliance with CVM Instruction 358, was
approved, in a meeting of quotaholders held on 31 Oct. 2019, the incorporation by Senior
Solution Consultoria em Informática Ltda. of its wholly-owned subsidiary Partec Tecnologia
Ltda. (“Partec”), with no change in the Company's equity, aiming to (i) reduce operating
expenses in a beneficial manner to shareholders; and (ii) enable the use of tax benefits related
to the goodwill amortization generated on the Partec’s acquisition, which will result in an
estimated tax shield of up to R$ 16.9 million, to be earned at least over 5 years.
Best regards,
Thiago Rocha
IR Officer
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