COMUNICADO AO MERCADO
Senior Solution passa a se chamar Sinqia
São Paulo, 10 de dezembro de 2018. A Senior Solution S.A. (B3: SNSL3) comunica que
está mudando de nome e passa a se chamar Sinqia, um neologismo inspirado na ideia de
sincronia. Esse nome reflete um conjunto de novos conceitos que deverão inspirar e
direcionar a atuação da empresa a partir de hoje. Agora como Sinqia, a empresa está
assumindo o desafio de estar sempre um passo à frente do mercado.
Além disso, a empresa está reorganizando o seu portfólio de marcas, que atualmente
compreende diversos softwares e serviços para o setor financeiro, portfólio construído
por meio de 10 aquisições, entre outras que virão, deixando-a preparada para os próximos
passos da estratégia de consolidação.
Na reorganização, as marcas antigas dão lugar a quatro marcas novas de softwares
(Sinqia Bancos, Sinqia Fundos, Sinqia Previdência e Sinqia Consórcios) e duas de serviços
(Sinqia Outsourcing e Sinqia Consulting). Essas plataformas, por sua vez, são compostas
de diversas suítes. Nenhuma empresa de software financeiro no Brasil tem uma prateleira
como a Sinqia, e a reorganização ajudará o cliente a entender melhor a abrangência e a
profundidade dessa oferta.
Também em dezembro, a Sinqia deverá mudar para sua nova sede em São Paulo,
localizada em um moderno edifício próximo da Avenida Paulista. Essa mudança resultará
em aumento da capacidade instalada, para abrigar o crescimento previsto, e
modernização da infraestrutura, para facilitar a atração e retenção de talentos e a
integração de equipes.
A Sinqia iniciará 2019 de nome novo e casa nova. Essas novidades não são apenas da
porta para fora: a empresa está se transformando por dentro, para oferecer ao cliente a
experiência mais desejada em tecnologia financeira, inaugurando um novo capítulo em
sua história.
No contexto de adoção de uma nova marca corporativa, a administração pretende realizar
alterações da razão social, do nome de pregão, do código de negociação (ticker), sujeitas
às aprovações e registros necessários.
Atenciosamente,
Thiago Rocha
Diretor de RI
Relações com Investidores
José Leoni, Gerente
Olavo Aires, Analista
(11) 3478-4788 / 4845
ri@sinqia.com.br

www.sinqia.com.br/ri
Todos os direitos
reservados para Sinqia
ri@sinqia.com.br

1
Página 1

NOTICE TO THE MARKET
Senior Solution is now Sinqia
São Paulo, 10 December 2018. Senior Solution S.A. (B3: SNSL3) announces that is
changing its name and is now Sinqia, a neologism inspired by the idea of synchrony. This
name reflects a set of new concepts that shall inspire and direct the company's operation
from today. Now as Sinqia, the company is taking on the challenge of always being one
step ahead of the market.
Besides, the company is reorganizing its brand portfolio, which currently comprises
several softwares and services for the financial industry, a portfolio built through 10
acquisitions, among others to come, leaving the company ready for the next steps of the
consolidation strategy.
In the reorganization, the old brands give place to four new software brands (Sinqia
Banks, Sinqia Funds, Sinqia Pension and Sinqia Consortium) and two services brands
(Sinqia Outsourcing and Sinqia Consulting). These platforms, in turn, are made up of
several suites. No financial software company in Brazil has a shelf like Sinqia, and the
reorganization must help the customer to better understand the comprehensiveness and
depth of this offer.
Also in December, Sinqia will move to its new headquarters in São Paulo, located in a
modern building near Paulista Avenue. This move will result in increase of installed
capacity to house expected growth, and infrastructure modernization to facilitate talents
attraction and retention and teams’ integration.
Sinqia will start 2019 with a new name and a new home. These news are not just outside
the door: the company is being transform to offer the customer the most desired financial
technology experience, beginning a new chapter in its history.
In the context of adopting a new corporate brand, management intends to make changes
to the corporate name, the trading name and ticker symbol, subject to the necessary
approvals and registrations.
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