A MITEK REFORÇA A SUA POSIÇÃO DE LÍDER GLOBAL NA VERIFICAÇÃO DE
IDENTIDADES DIGITAIS ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DA A2IA
SAN DIEGO, CA, e PARIS, FRANÇA – 23 de maio de 2018 - A Mitek Systems, Inc. (“Mitek”)
(NASDAQ: MITK, www.miteksystems.com), líder global em soluções de verificação de
identidade digital, anunciou hoje que adquiriu a A2iA SAS (“A2iA”), uma empresa líder global
em inteligência artificial (IA) e análise de imagens por €42,5 milhões de Euros em dinheiro e em
ações da Mitek.
"A aquisição da A2iA junta duas empresas líderes de mercado no reconhecimento e
processamento de imagem, criando uma força poderosa com profundo expertise em matéria de
análise de imagens (“image analytics”)", afirma o especialista da área Bob Meara, Analista
Sénior da Celent. O software Mitek está implementado em 6.100 bancos dos EUA, incluindo
todas as 10 maiores instituições financeiras dos EUA. O software da A2iA também é utilizado
pelos principais bancos dos EUA, bem como por 100% dos bancos do Reino Unido, 90% dos
bancos franceses, 90% dos bancos brasileiros e mais de 75.000 caixas eletrônicos em todo o
mundo. A A2iA utiliza inteligência artificial e aprendizagem automática (“machine learning”)
para criar algoritmos próprios (“proprietary algorithms”) que processam milhões de cheques e
documentos de identificação todos os dias para bancos, varejistas, seguradoras, operadores de
telecomunicações móveis, prestadores de serviços de saúde e governos em mais de 42 países
e 11 idiomas. A A2iA registou lucros no valor de €12,9 milhões de Euros e €1,7 milhões de
Euros em receita operacional no exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2017.
"Com a incorporação da tecnologia e da equipe da A2iA, a plataforma de verificação de
identidade digital da Mitek reforçará a sua liderança no mercado", afirmou James B. DeBello,
CEO e Chairman da Mitek. "O produto Mobile Verify® da Mitek será capaz de ler documentos
de identificação emitidos por governos, com maior precisão e rapidez do que atualmente, e de
autenticá-los utilizando algoritmos avançados de inteligência artificial da A2iA, aumentando
assim a confiança das empresas de que os seus clientes são quem dizem ser."
Ao adquirir os laboratórios de investigação da A2iA, a Mitek duplica o tamanho da equipa
existente nos Laboratórios da Mitek, formando o maior grupo de investigação privado de
cientistas doutorados em visão computacional, aprendizagem automática e inteligência artificial
nesta indústria. Os Laboratórios da Mitek têm sido a fonte das 39 patentes da empresa e da
sua inovação tecnológica.
"Como as manchetes de hoje demonstram, verificar a identidade e criar confiança nos canais
digitais em escala é de vital importância e é um desafio contínuo", acrescentou DeBello. "As
empresas mais valiosas do mundo serão aquelas que aplicarão eficazmente a inteligência
artificial avançada para solucionar este desafio empresarial global. A combinação da Mitek e da
A2iA define a nova vanguarda em inteligência artificial para verificação de documentos e
identidades".
"Estamos entusiasmados por fazer parte da equipa da Mitek", acrescentou Jean-Louis Fages,
Presidente da A2iA. "A combinação das nossas tecnologias líderes com os recursos da Mitek
sendo uma empresa norte-americana cotada na bolsa proporcionará aos nossos parceiros na
Europa, América e em todo o mundo funcionalidades únicas."
Informação sobre a Teleconferência

A Administração da Mitek realizará uma teleconferência e uma transmissão direta online para
analistas e investidores hoje às 13h30, horário do Pacífico (GMT -7) e pelas 16h30 no horário
da costa leste dos EUA (GMT -4) para analisar a aquisição da A2iA pela Mitek.
Para ouvir a conferência telefónica ao vivo, nos Estados Unidos e Canadá deverão marcar 888224-1005, código de acesso 6947851. Países internacionais deverão marcar 323-994-2093,
código de acesso 6947851. Pedimos que se conectem cerca de 15 minutos antes do início da
ligação.
Uma cópia da teleconferência ao vivo estará disponível na secção "Relações com Investidores"
no website da Mitek em www.miteksystems.com. Adicionalmente, a gravação da
teleconferência estará disponível aproximadamente durante duas horas após o término da
conferência e permanecerá disponível durante uma semana. Para consultar a informação de
acesso à gravação da teleconferência, clique aqui.
Nesta negociação a Mitek é representado por Paul Hastings. A2iA, seus acionistas e seus
investidores financeiros Andera Partners (anteriormente conhecidos como Edmond de
Rothschild Investment Partners) e bpifrance são representados por Cambon Partners, DLA
Piper e Willkie Farr & Gallagher.
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Sobre a Mitek
A Mitek (NASDAQ: MITK) é uma empresa líder global em soluções de verificação de identidade
digital utilizando os mais recentes avanços em IA e em aprendizagem automática. As soluções
de verificação de identidade da Mitek permitem que uma empresa verifique a identidade de um
usuário durante uma transação digital. Isso permite que as instituições financeiras, empresas
de serviços de pagamento e outras empresas que operem em mercados altamente
regulamentados mitiguem o risco financeiro e cumpram com os requisitos regulatórios,
enquanto aumentam as receitas provenientes dos canais digitais. A Mitek também reduz a
tensão entre a experiência dos usuários com o preenchimento avançado de dados e a
automatização dos processos de cadastramento automático (onboarding). As soluções
inovadoras da Mitek estão incorporadas nas aplicações de mais de 6.100 organizações e são
utilizadas por mais de 80 milhões de consumidores. Para mais informações, visite
www.miteksystems.com ou www.miteksystems.co.uk. (MITK-F)
Sobre a A2IA
Premiada e com foco na pesquisa e desenvolvimento, a A2iA, Análise de Imagem e Inteligência
Artificial (www.a2ia.com), é uma empresa de software orientada para a ciência e investigação e
desenvolvimento, enraizada na inteligência artificial, aprendizagem automática e redes neurais.
Com ferramentas de utilização simples, fáceis de utilizar e intuitivas, a A2iA oferece funções
complementares para acelerar a automatização, simplificar a experiência do cliente e capturar
rapidamente todos os tipos de dados impressos e manuscritos a partir de documentos - sejam
capturados por um scanner ou por um dispositivo móvel. Ao melhorar as soluções de
integradores e fornecedores de software, a A2iA permite que a informação complexa de todos
os tipos de documentos se converta em parte de uma base de dados estruturada, permitindo
pesquisas e relatórios, com o mesmo nível de flexibilidade dos dados impressos ou digitais.
Para mais informações, visite www.a2ia.com.
Aviso quanto a declarações relativas ao futuro (“forward-looking statements”)

Certas declarações feitas neste comunicado de imprensa podem constituir "declarações
relativas ao futuro”, conforme definido na Private Securities Litigation Reform Act de 1995.
Estas declarações relativas ao futuro são realizadas com base nos ideais, expectativas e
premissas atuais da administração da Mitek e estão sujeitas a riscos e a um nível de incerteza
significativo. Advertem-se os investidores para que não depositem uma confiança indevida nas
ditas declarações relativas ao futuro. Todas as declarações relativas ao futuro têm como
referência apenas a data em que são realizadas, e a Mitek não assume qualquer obrigação de
atualizar ou rever estas declarações, em resultado de novas informações, eventos futuros ou
outros. Os fatores que poderiam levar a que os resultados reais divirjam materialmente das
declarações relativas ao futuro contidas neste documento incluem, entre outros: quaisquer
dificuldades operacionais ou culturais associadas à integração dos negócios Mitek e A2IA;
possíveis reações adversas ou mudanças nas relações comerciais resultantes da aquisição;
custos inesperados, encargos ou gastos resultantes da aquisição; litígios ou decisões adversas
relacionadas com a aquisição; e qualquer alteração nas condições gerais económicas e / ou
específicas do mercado. Para uma discussão mais aprofundada sobre os riscos e incertezas
que poderiam conduzir a que os resultados reais divirjam dos expressos nestas declarações
relativas ao futuro, assim como os riscos relacionados com o negócio da Mitek em geral,
consulte as divulgações de risco incluídas no Relatório Anual (Annual Report on Form 10-K) da
Mitek para o exercício fiscal encerrado em 30 de setembro de 2017, os seus relatórios
trimestrais (quaterly reports on Form 10-Q), os relatórios atuais (current reports on Form 8-K) e
outros apresentados à Securities and Exchange Commission pela Mitek, que podem ser
obtidos gratuitamente no website www.sec.gov.
Contatos da Mitek:
Relações com Investidores do Grupo MKR
Todd Kehrli ou Jim Byers
mitk@mkr-group.com
MIX Relações Públicas da Mitek na América do Norte
Katherine Verducci
pr@mix-pr.com
CCgroup Relações Públicas da Mitek na Europa
Nicole Louis
mitek@ccgrouppr.com

