FATO RELEVANTE
Alienação de ações em tesouraria
São Paulo, 20 de maio de 2019. A Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Companhia”), provedora de
tecnologia para o sistema financeiro, comunica, em cumprimento à Instrução CVM 358,
que nesta data o Conselho de Administração autorizou a venda de até 240.701 ações,
representando a totalidade das ações em tesouraria, por meio de operações a serem
realizadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), no prazo máximo de 18 meses.
Considerando o preço atrativo da compra dessas ações, a venda representa uma
substancial geração de valor para os acionistas, e tem por objetivos (i) reforçar o saldo de
caixa para financiar novas aquisições de empresas e (ii) ampliar o free float para favorecer
a liquidez no mercado secundário.
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Diretor de RI
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MATERIAL FACT
Sale of treasury shares
São Paulo, May 20, 2019. Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Company”), a provider of technology
for the financial system, communicates, in compliance with CVM Instruction 358, that on
this date the Board of Directors authorized the sale of up to 240.701 shares, representing
the totality of treasury shares, through operations to be executed on B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”), over the maximum term of 18 months.
Considering the attractive purchase price of these shares, the sale represents a
substantial value generation for the shareholders, and aims to: (i) strengthen the cash
balance to fund new acquisitions of companies and (ii) increase free float to favor liquidity
in the secondary market.
Best regards,
Thiago Rocha
IR Officer
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