COMUNICADO AO MERCADO
Incorporação de controladas indiretas
São Paulo, 31 de dezembro de 2018. A Senior Solution S.A. (B3: SNSL3) (“Companhia”),
provedora da experiência mais desejada em tecnologia financeira no Brasil, informa que,
em cumprimento à Instrução CVM 358, foi aprovada, em reunião de quotistas realizadas
nesta data, as seguintes reorganizações societárias envolvendo controladas indiretas da
Companhia, conforme abaixo:
I) Incorporação pela Senior Solution Consultoria em Informática Ltda. da sua controlada
direta Senior Solution Tecnologia e Informática Ltda.; e
II) Incorporação pela ConsultBrasil Tecnologia e Negócios Ltda. da sua subsidiária integral
CBR Sistemas de Informação Ltda.
Cabe destacar que essas incorporações não acarretam alteração no patrimônio líquido da
Companhia e têm como propósito principal eliminar a necessidade de sociedades
distintas para realizar atividades comuns e, consequentemente, reduzir despesas
operacionais de forma benéfica aos acionistas.
Atenciosamente,
Thiago Rocha
Diretor de RI
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NOTICE TO THE MARKET
Incorporation of indirect subsidiaries
São Paulo, 31 December 2018. Senior Solution S.A. (B3: SNSL3) (“Company”), provider
of the most desired financial technology experience in Brazil, informs that, in compliance
with CVM Instruction 358, the following corporate reorganizations involving indirect
subsidiaries of the Company were approved, in a meeting of quotaholders held today, as
follows:
I) Incorporation by Senior Solution Consultoria em Informática Ltda. of its direct
subsidiary Senior Solution Tecnologia e Informática Ltda.; and
II) Incorporation by ConsultBrasil Tecnologia e Negócios Ltda. of its wholly-owned
subsidiary CBR Sistemas de Informação Ltda.
It should be noted that these incorporations do not entail any change in the Company's
equity and its main purpose is to eliminate the need for different companies to carry out
common activities and, consequently, reduce operating expenses in a beneficial manner
to shareholders.
Best regards,
Thiago Rocha
IR Officer
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