Sinqia adquire Atena
Companhia dobra aposta no segmento de entidades de previdência
A Sinqia, provedora da experiência mais desejada em tecnologia financeira no Brasil,
anuncia hoje a assinatura de Contrato de Compra e Venda para aquisição da Atena
Tecnologia Ltda. (“Atena”), cuja conclusão estará sujeita a determinadas condições
precedentes acordadas entre as empresas. O preço de aquisição é de R$ 9,0 milhões,
podendo ser acrescido de uma parcela adicional de até R$ 4,0 milhões sujeita ao
atingimento de uma meta.
Esta é a 11ª aquisição realizada pela Sinqia e a 3ª no mercado de entidades de
previdência complementar, que opera planos para mais de 7 milhões de pessoas e
gerencia investimentos de mais de R$ 800 bilhões, segundo a ABRAPP.
De acordo com Thiago Rocha, Diretor de Relações com Investidores, esse mercado
passará por intensas transformações nos próximos anos. “A reforma no sistema
público e a adoção dos planos instituídos no sistema privado tornarão os produtos
ofertados pelas entidades de previdência mais atrativos para milhões de brasileiros.
Haverá um crescimento vertiginoso, e as entidades de previdência precisarão de
softwares mais modernos e robustos”, afirma.
Nesse contexto, a Sinqia decidiu intensificar as conversas para novas aquisições e
acelerar a execução de projetos de P&D. “Com a Atena estamos dobrando a aposta,
nunca uma empresa brasileira investiu tanto para fornecer tecnologia de primeira
linha às entidades de previdência”, enfatiza Rocha.
Segundo o executivo, após a conclusão da aquisição, a Sinqia passa a ofertar uma
plataforma web ainda mais abrangente e a contar com mais de 60 entidades de
previdência e 150 colaboradores nessa área. “Ampliaremos nossa liderança, e
deixaremos nossos clientes ainda mais confortáveis. Conosco, eles estarão em boas
mãos para enfrentar os desafios tecnológicos que virão”, conclui.
Sobre a Sinqia

Informações para a imprensa

A Sinqia é a provedora da experiência mais desejada
em tecnologia financeira no Brasil. A Companhia
oferta quatro plataformas de softwares (Sinqia
Bancos, Sinqia Consórcios, Sinqia Fundos e Sinqia
Previdência) e duas de serviços (Sinqia Consulting e
Sinqia Outsourcing). Desde 2005 executa uma
estratégia de consolidação que resultou na liderança
do setor após 11 aquisições.
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Sinqia acquires Atena
Company doubles wager in private pension entities segment
Sinqia, provider of the most desired financial technology experience in Brazil,
announces today the signing of a Sale and Purchase Agreement for the acquisition
of Atena Tecnologia Ltda. (“Atena”), which closing will be subject to the fulfillment
of certain conditions agreed between the companies. The acquisition price is
R$ 9,0 million, and may be increased by an Earn-Out of up to R$ 4.0 million subject
to the achievement of a goal.
This is the 11th acquisition by Sinqia and the 3rd in the private pension entities
market, which operates plans for more than 7 million people and manages more than
R$ 800 billion in investments, according to ABRAPP.
According to Thiago Rocha, Investor Relations Officer, this market will undergo
intense transformations in the coming years. "The reform in the public system and
the adoption of plans established in the private system will make the products
offered by private pension entities more attractive to millions of Brazilians. There will
be a vertiginous growth, and the private pension entities will need more modern and
robust software", he affirms.
In this context, Sinqia decided to intensify the talks for new acquisitions and to
accelerate the execution of R&D projects. "With Atena we are doubling the wager,
never has a Brazilian company invested so much in providing first-rate technology
to private pension entities.", emphasizes Rocha.
According to the executive, after concluding the acquisition, Sinqia will offer an even
more comprehensive web platform and count with more than 60 private pension
entities and 150 employees in this area. "We will expand our leadership, and make
our customers even more comfortable. With us, they will be in good hands to face
the technological challenges that will come", he concludes.
About Sinqia

Information for press

Sinqia is the provider of the most desired financial
technology experience in Brazil. The Company offers
four software platforms (Sinqia Banks, Sinqia
Consortium, Sinqia Funds and Sinqia Pension) and
two services platforms (Sinqia Consulting and Sinqia
Outsourcing). Since 2005 it has implemented a
consolidation strategy that resulted in the sector’s
leadership after 11 acquisitions.
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