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FATO RELEVANTE

MATERIAL FACT

São Paulo, 6 de abril de 2018. A Senior Solution S.A. (B3: SNSL3)
(“Companhia”), líder no desenvolvimento de softwares para o setor
financeiro no Brasil, em cumprimento à Instrução CVM 358, informa que
nesta data o Conselho de Administração autorizou a alienação de até
289.494 ações, representando 50% das 578.988 ações em tesouraria, por
meio de operações a serem realizadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), no prazo máximo de 12 meses.

São Paulo, April 6, 2018. Senior Solution S.A. (B3: SNSL3) (“Company”), the
leading developer of softwares for the financial industry in Brazil, in
compliance with CVM Instruction 358, informs that on this date the Board
of Directors authorized the sale of up to 289,494 shares, representing 50%
of the 578,998 treasury shares, through operations to be executed on B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), over the maximum term of 12 months.

A alienação dessas ações, adquiridas no âmbito de quatro programas de
recompra que representaram substancial geração de valor para os
acionistas, tem por objetivos (i) reforçar o saldo de caixa para dar
continuidade à estratégia de consolidação, sendo os recursos obtidos
usados para financiar novas aquisições, e (ii) ampliar as ações em circulação,
favorecendo a liquidez no mercado secundário.

The sale of these shares, acquired throughout four share buyback programs
that represented substantial value creation for the shareholders, aims to (i)
reinforce the cash balance in order to continue the consolidation strategy,
being the proceeds used to fund new acquisitions, and (ii) increase the free
float, favoring liquidity in the secondary market.

Atenciosamente,

Best regards,
Thiago Almeida Ribeiro da Rocha
Diretor de Relações com Investidores

Thiago Almeida Ribeiro da Rocha
Investor Relations Officer
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