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COMUNICADO AO MERCADO 
Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante 

 
 
São Paulo, 09 de outubro de 2020. A Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Sinqia”), provedora de 
tecnologia para o sistema financeiro, informa que, em cumprimento ao Art. 12 da 
Instrução CVM 358, recebeu nesta data correspondência do Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”), 
informando que os fundos por ele geridos passaram a deter 3.520.228 ações ordinárias 
de emissão da Sinqia, representando 4,989% do capital social. A íntegra da 
correspondência encontra-se anexa a este documento. 
 
Atenciosamente, 

 
Thiago Rocha 

Diretor Financeiro e de RI 
 
 
 

Relações com Investidores 
 

Francisco Aguiar, Gerente 
Talles Oliveira, Coordenador 

Eduardo Froes, Analista 
 (11) 3478-4845 / 4450-4433 

ri@sinqia.com.br 
ri.sinqia.com.br 

 
___________________________________________________________________ 

 
 

NOTICE TO THE MARKET 
Declaration of Sale of Material Ownership Interest 

 
 
São Paulo, 09 October 2020. Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Sinqia”), provider of technology 
for the financial system, informs that, in compliance with Article 12 of CVM Instruction 
358, received on this date a letter from Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”), informing that the 
funds managed by it now hold 3,520,228 common shares issued by Sinqia, equivalent to 
4.989% of the capital stock. The complete letter [Portuguese only] is attached to this 
notice. 
 
Best regards, 

 
Thiago Rocha 

CFO & IR Officer 
 
 
 

Investor Relations 
 

Francisco Aguiar, Manager 
Talles Oliveira, Coordinator 

Eduardo Froes, Analyst 
  +55 (11) 3478-4845 / 4450-4433 

ri@sinqia.com.br 
ir.sinqia.com.br 

https://ri.sinqia.com.br/
mailto:ri@sinqia.com.br
mailto:ri@sinqia.com.br


São Paulo, 9 de outubro de 2020.

À

SINQIA S.A.

Rua Bela Cintra,755, 7º andar

São Paulo - SP

01415-001

Att, Thiago Almeida Ribeiro da Rocha

Diretor de Financeiro e de Relações com Investidores

Ref.: Declaração de Participação Acionária Relevante

Prezado(a) Senhor(a),

O Itaú Unibanco S.A., CNPJ 60.701.190/0001-04, vem comunicar a essa Companhia que, em 8/10/2020, a soma das 

ações e de outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações, 

conforme aplicável, detidos pelo conjunto de fundos de investimento por ele geridos atingiu 4.989% das ações 

ordinárias emitidas por essa Companhia, totalizando 3520228 ações, configurando redução na participação

acionária relevante, nos termos do art. 12 da Instrução CVM 358/2002.

Declara, ainda, que tal participação não tem o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura 

administrativa da sociedade.

A fim de evitar dúvidas, reforçamos que, conforme acima mencionado, esta comunicação refere-se a

posições detidas por fundos de investimentos geridos pelo Itaú Unibanco, no contexto de sua atividade de

administração de recursos de terceiros (asset management ).   

Atenciosamente,

Itaú Unibanco S/A

#Corporativo | Interno


