SENIOR SOLUTION S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 04.065.791/0001-99
NIRE 35.300.190.785
FATO RELEVANTE
São Paulo, 2 de fevereiro de 2015. A Senior Solution S.A. (BM&FBOVESPA: SNSL3) (“Companhia”),
líder no desenvolvimento de softwares aplicativos para o setor financeiro no Brasil, em cumprimento
ao Art. 157 § 6o da Lei 6.404 e à Instrução CVM 358, comunica seus acionistas que sua controlada
Senior Solution Consultoria em Informática Ltda. (“Senior Solution Consultoria”) celebrou nesta data
um Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato”), por meio do qual adquiriu
a totalidade das quotas da Aquarius Tecnologia e Informática Ltda. (“Aquarius Tecnologia”), uma das
líderes no desenvolvimento de softwares aplicativos para o segmento de consórcios.
O valor inicial da transação é de R$ 6.500.000,00, composto por (i) uma parcela à vista de R$
5.000.000,00 desembolsada nesta data e (ii) uma parcela a prazo totalizando R$ 1.500.000,00 a ser
desembolsada por meio de 36 pagamentos mensais reajustados anualmente pela variação do IPCA. O
valor da transação poderá ser acrescido de uma parcela adicional de até R$ 2.500.000,00, vinculada
ao alcance de receita líquida entre R$ 6.000.000,00 e R$ 8.000.000,00 em 2015 e calculada por
interpolação linear nesse intervalo. No período de 12 meses encerrado em 30/09/2014, a Aquarius
Tecnologia obteve receita líquida de R$ 6.204.130,29.
A celebração do Contrato pela Senior Solution Consultoria foi aprovada pelo Conselho de
Administração da Companhia, nos termos do Art. 12 alínea “x” do Estatuto Social. A transação será
submetida à ratificação dos acionistas da Companhia, de acordo com o Art. 256 da Lei 6.404, e de
acordo com cálculos preliminares efetuados pela administração, não ensejará o direito de retirada aos
titulares de ações da Senior Solution S.A. que dissentirem da aquisição.
Informações adicionais sobre esta aquisição serão divulgadas pela Companhia por meio de uma
apresentação disponibilizada em 03/02/2015 nos sites da CVM e da BM&FBOVESPA pelo sistema IPE,
na categoria “Comunicado ao Mercado”, e no site de Relações com Investidores
(www.seniorsolution.com.br/ri).
Atenciosamente,

Thiago Almeida Ribeiro da Rocha
Diretor de Relações com Investidores

