CSU CARDSYSTEM S.A.
CNPJ/MF nº 01.896.779/0001-38
NIRE nº 35300149769
COMPANHIA ABERTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os Senhores Acionistas
da CSU CARDSYSTEM S.A. (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, em primeira convocação, a se realizar às 09:00 horas do dia
25 de abril de 2017, em sua sede localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, à
Rua Piauí, nº 136, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o
Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer
do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016, deliberar sobre as propostas de destinação do lucro
líquido e de distribuição de dividendos complementares referentes ao
exercício de 2016, e a aprovação dos investimentos / Orçamento de
capital para o ano de 2017;
Definir o número de membros do Conselho de Administração da
Companhia e eleger os membros do Conselho de Administração e
Fiscal, se sua instalação for requerida pelos acionistas em Assembleia;
Fixar a remuneração anual e global dos Administradores da Companhia
para o exercício 2017; e
Alterar o Estatuto Social: alteração do Parágrafo Único do Artigo 23,
para adequação do número de votos para compor o quórum qualificado.

1. Encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em
horário comercial, e no site de Relações com Investidores da Companhia
(http://www.csu.com.br/ri), bem como no site da CVM e da BM&FBOVESPA, cópias
dos documentos que serão discutidos na Assembleia acima, incluindo aqueles exigidos
pela Instrução CVM nº 481/2009. Os acionistas interessados em acessar as informações
ou sanar dúvidas relativas às propostas acima poderão contatar a área de Relações com
Investidores da Companhia, por meio do telefone (11) 21063700 ou via e-mail:
ri@csu.com.br.
2. Poderão participar da Assembleia ora convocada os acionistas titulares de ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal, emitidas pela Companhia, por si, seus
representantes legais ou procuradores, desde que referidas ações estejam escrituradas em
seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações

escriturais da Companhia, Banco Itaú S.A., conforme disposição do artigo 126 da Lei
6.404/76.
2.1. Os instrumentos de procuração para representação na referida Assembleia deverão
ser depositados com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à data da sua
realização, acompanhados dos extratos atualizados da custódia, no seguinte endereço:
Rua Piauí, nº 136, Bloco B, 3º andar, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP
06440-182, aos cuidados da Assessoria Jurídica.
3. O percentual mínimo de participação no capital social necessário à requisição da
adoção de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração na
Assembleia Geral Ordinária é de 5% (cinco por cento) do capital votante, conforme
Instrução CVM nº 165/91. A faculdade para requerer a adoção do processo de voto
múltiplo deverá ser exercida nos termos estabelecidos no § 1º do artigo 141 da Lei nº
6.404/76.

Barueri, 24 de março de 2017.

Antonio Kandir
Conselho de Administração

