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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2015

1. DATA, HORA E LOCAL. Realizada em 13 de novembro de 2015, às 09:00 horas, na sede social da CSU
CardSystem S.A. (“Companhia”), situada na Rua Piauí, nº 136, Bairro Nova Aldeinha, no Município de
Barueri, Estado de São Paulo.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Edital de convocação publicado nos Jornais Diário Oficial Empresarial do
Estado de São Paulo nos dias 09,10 e 14 de outubro de 2015, respectivamente às folhas 7, 14 e 16; Valor
Econômico de São Paulo nos dias 09, 10, 11, 12, 13 e 14 de outubro de 2015, respectivamente às folhas E2,
E2 e E2; Valor Econômico do Rio de Janeiro nos dias 09, 10, 11, 12, 13 e 14 de outubro de 2015,
respectivamente às folhas E2, E2 e E2.
3. PRESENÇA. Presentes os acionistas da Companhia, River Charles Netherlands LTD.; Gstaad Investments
Holding Company; Marcos Ribeiro Leite; Ricardo Jose Ribeiro Leite; Acadian Emerging Markets Small
Cap Equity Fund, LLC; Evangelical Lutheran Church in America Board of Pension; DGIA Emerging
Markets Equity Fund LP; Fidelity Rutland Square Trust II: Strategic Advisers Emerging Markets Fund;
State of Winsconsin Investment Board Master Trust; The Pension Reserves Investment Management
Board; Missouri Education Pension Trust; Sul América Expertise Long Only Fund LLC e Sul América
Expertise FI em Ações, representando 78,90% (setenta e oito e noventa décimos por cento) do capital
social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes
também os Srs. Sérgio Tuffy Sayeg, membro do Conselho Fiscal da Companhia e o Sr. Ricardo Ribeiro
Leite, Diretor Executivo de Relações com Investidores, representando a administração da Companhia.
4. MESA. Ricardo José Ribeiro Leite - Presidente; Fábio André Cícero de Sá - Secretário.
5. ORDEM DO DIA. (i) Aprovar o Plano de Incentivo e Retenção Baseado em Ações.
6. DELIBERAÇÕES. Os acionistas aprovaram, por maioria dos acionistas presentes, o Plano de Incentivo e
Retenção Baseado em Ações, na forma proposta pela Administração, o qual integra a presente ata como
Anexo I, para todos os efeitos.
7. ENCERRAMENTO. Não havendo nenhuma manifestação adicional e tendo as manifestações dos votos
sido arquivadas na sede da Companhia, foi encerrada a ordem do dia, tendo o Presidente suspendido os
trabalhos para lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, pelo
Secretário e por todos os acionistas presentes. O Presidente, a seguir, deu por encerrada a Assembleia.
Barueri, 13 de novembro de 2015.

A presente Ata confere com a original, lavrada no livro de número 04, às fls. 27 e 28 e anexo lavrados nas
fls. 29 à 32.

Fábio André Cícero de Sá
Secretário

Página 1 de 5

ANEXO I
PLANO DE INCENTIVO E RETENÇÃO BASEADO EM AÇÕES

REGRAS DO PLANO DE INCENTIVO E RETENÇÃO BASEADO EM AÇÕES
O presente Plano de Incentivo e Retenção Baseado em Ações é regido pelas disposições abaixo.
1. Objetivos do Plano
1.1. O Plano tem por objetivo reter e estimular os colaboradores que gerem valor diferenciado à Companhia,
de forma a potencializar o cumprimento dos seus objetivos através da outorga de Ações.
2. Conceituação
2.1. O Plano consiste na outorga não onerosa de ações ordinárias da Companhia, aos seus administradores e
seus empregados.
2.2. Os Beneficiários apenas terão o pleno direito sobre as ações ordinárias da Companhia, desde que
atendidos todos os termos e condições previstos neste Plano.
3. Definições
3.1. As expressões abaixo, quando usadas aqui com iniciais em maiúsculo, terão os significados a elas
atribuídos a seguir:
“Ações” significam as ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da
Companhia outorgadas aos Beneficiários e sujeitas às disposições deste Plano e do respectivo Contrato de
Outorga;
“Beneficiários” significam os Colaboradores Elegíveis que forem selecionados pelos Diretores ou Conselho
de Administração para o recebimento das Ações;
“Companhia” significa a CSU CARDSYSTEM S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Piauí, 136,
Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.896.779/0001-38;
“Conselho de Administração” significa o Conselho de Administração da Companhia;
“Contrato de Outorga” significa o instrumento particular de outorga de Ações, que deve ser celebrado entre
a Companhia e o Beneficiário, através do qual serão formalizados todos os termos e condições do Plano;
“Data de Outorga”, significa, em relação às Ações outorgadas a cada um dos Beneficiários, a data de
assinatura do Contrato de Outorga por meio do qual tais Ações forem outorgadas;
“Desligamento” significa o término da relação jurídica entre o Beneficiário e a Companhia; ou sociedade
por ela controlada, por qualquer motivo, incluindo sem limitação renúncia, destituição, substituição, ou
término do mandato sem reeleição ao cargo de administrador, pedido de demissão voluntária ou demissão,
com ou sem justa causa, pedido de demissão imediatamente posterior à aposentadoria, concessão de
aposentadoria por invalidez permanente e falecimento;
“Diretores” significam os Diretores Estatutários da CSU;
“Plano” significa o Plano de Incentivo e Retenção Baseado em Ações aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinária em 13 de novembro de 2015.
4. Colaboradores Elegíveis
4.1. São Colaboradores Elegíveis única e exclusivamente os administradores e empregados ocupantes de
posições relevantes, que possam contribuir para o atingimento estratégico da Companhia. Os membros do
Conselho de Administração e Fiscal não são elegíveis.
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5. Requisitos para se Adquirir a Condição de Beneficiário
5.1. Para se tornar Beneficiário do Plano, o Colaborador Elegível, quando empregado, deve ser formalmente
indicado e aprovado pelos Diretores e quando administrador, deve ser aprovado pelo Conselho de
Administração, nos termos definidos neste Plano.
5.2. Adicionalmente, como condição essencial para que a sua indicação seja considerada como válida e
vinculativa, o Colaborador Elegível indicado como Beneficiário deverá assinar o Contrato de Outorga,
aderindo expressamente ao Plano e declarando-se ciente de todos os seus termos e condições, inclusive das
restrições nele contidas.
6. Administração do Plano
6.1. Obedecidas as condições gerais do Plano e as diretrizes fixadas pela Assembleia Geral da Companhia, o
Conselho de Administração terá amplos poderes para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para a
administração do Plano, incluindo:
(a) criar e aplicar normas gerais relativas à outorga de Ações, nos termos do Plano, e solucionar dúvidas de
interpretação do Plano;
(b) aprovar os administradores Beneficiários e autorizar a outorga de Ações em seu favor, estabelecendo
todas as condições para aquisição de direitos relacionados às Ações a serem outorgadas, bem como
modificar tais condições quando necessário ou conveniente;
(c) tomar quaisquer outras providências que sejam necessárias para a administração do Plano, desde que
não impliquem alterações; e
(d) propor alterações no Plano a serem submetidas à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária.
6.2. No exercício de sua competência, o Conselho de Administração e os Diretores estarão sujeitos aos
limites estabelecidos em lei, na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários e no Plano, ficando
claro que o Conselho de Administração e os Diretores poderão tratar de maneira diferenciada os
administradores e empregados da Companhia que se encontrem em situação similar, não estando obrigados,
por qualquer regra de isonomia ou analogia, a estender à todos as condições que entenda aplicável apenas a
algum ou alguns.
6.3. As deliberações do Conselho de Administração têm força vinculante para a Companhia relativamente a
todas as matérias relacionadas com o Plano.
7. Outorga de Ações
7.1. Eleição dos Beneficiários
7.1.1. Caberá ao Conselho de Administração e aos Diretores definir quais os Colaboradores Elegíveis que
terão direito às Ações, assim como a quantidade de Ações a que cada Beneficiário terá direito.
7.2. Contrato de Outorga
7.2.1. A outorga de Ações é realizada mediante a celebração de Contratos de Outorga entre a Companhia e
os Beneficiários, os quais deverão especificar, sem prejuízo de outras condições determinadas pelos
Conselho de Administração: (a) a quantidade de Ações objeto da outorga; e (b) os termos e condições para
aquisição de direitos relacionados às Ações .
7.2.2. O Conselho de Administração poderá subordinar a aquisição de direitos relacionados às Ações a
determinadas condições, bem como impor restrições à sua transferência.
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8. Ações Sujeitas ao Plano
8.1. O número máximo de Ações que poderá ser outorgado de acordo com esse Plano estará limitado a
553.208 ações, atualmente disponíveis em Tesouraria.
8.2. Com o propósito de satisfazer a outorga de Ações nos termos do Plano, a Companhia, sujeito à lei e
regulamentação aplicável, transferirá ações mantidas em tesouraria, por meio de operação privada, conforme
autorização concedida pelo Colegiado da CVM em reunião realizada em 30 de junho de 2015.
8.3. As Ações, quando efetivamente transferidas, nos termos do Plano manterão todos os direitos previstos
na lei e no estatuto social da Companhia.
9. Aquisição de Direitos Relacionados às Ações
9.1. Sem prejuízo dos demais termos e condições estabelecidos nos respectivos Contratos de Outorga, os
direitos dos Beneficiários em relação às Ações somente serão plenamente satisfeitos, caso o Beneficiário
permaneça continuamente vinculado como administrador ou empregado da Companhia, durante o período
compreendido entre a Data de Outorga e a data da efetiva transferência, 24 meses ou 36 meses após a Data
de Outorga, a ser estabelecido individualmente e constante do Termo de Outorga.
9.2. Uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no item 9.1., a Companhia transferirá para o nome do
Beneficiário as respectivas Ações, em até 4 (quatro) tranches semanais, por termo de transferência de ações
nominativas da Companhia no sistema do agente responsável pela escrituração das ações de emissão da
Companhia.
9.3. O montante dos tributos vigentes, incidentes sobre o valor da das ações a serem transferidas aos
Beneficiários será descontado diretamente na folha de pagamento do Beneficiário, após sua transferência.
9.4. A outorga das ações nos termos do Plano será cancelada automaticamente, cessando todos os seus
efeitos de pleno direito, nos seguintes casos:
(a) mediante o distrato do Contrato de Outorga;
(b) se a Companhia for dissolvida, liquidada ou tiver sua falência decretada; ou
(c) nas hipóteses previstas no item 10 deste Plano.
10. Hipóteses de Desligamento e seus Efeitos
10.1. Desligamento: nas hipóteses de pedido de demissão voluntária ou demissão pela Companhia, com ou
sem justa causa, renúncia, destituição, substituição ou término do mandato sem reeleição ao cargo de
administrador, será o Beneficiário automaticamente desligado do Plano, não fazendo jus a qualquer
retribuição.
10.1.1. Aposentadoria por invalidez: nas hipóteses de o Beneficiário se aposentar por invalidez permanente,
desligando-se da CSU, fará jus à transferência do montante de ações outorgadas, calculado pro rata de
acordo com os meses transcorridos entre a Data de Outorga e a data de desligamento da CSU.
10.1.2. Afastamento: caso o Beneficiário se afaste da Companhia, seja por licença maternidade, licença em
razão do gozo do benefício previdenciário por incapacidade por motivo de doença ou qualquer outro tipo de
afastamento previdenciário, o beneficiário continuará vinculado ao Plano, sendo que as datas estabelecidas
no item 9.1. serão prorrogadas pelo período de afastamento.
10.1.3. Falecimento: na hipótese de Desligamento por falecimento do Beneficiário, a transferência das ações
ainda não realizada, poderá ser plenamente satisfeita após o falecimento do Beneficiário, mediante a
apresentação perante a Companhia da documentação hábil do arrolamento ou inventário do Beneficiário, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do falecimento do Beneficiário. No caso de inventário,
o prazo será contado a partir da nomeação do inventariante pelo juízo, desde que o inventário tenha sido
aberto em até 6 (seis) meses.
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11. Mudança do Controle Acionário
11.1. Na hipótese de mudança, direta ou indireta, do controle acionário da Companhia, deverá ser respeitado
o Plano instituído.
12. Fusão, Cisão, Incorporação e Transformação da Companhia - Incorporação de Ações
12.1. Nos casos de fusão, cisão, com ou sem extinção da pessoa cindida, incorporação ou transformação da
Companhia, bem como no caso de incorporação de ações, deverá ser respeitado o Plano já instituído.
13. Alteração, Suspensão e Extinção do Plano
13.1. Compete à Assembleia Geral aprovar e, portanto, alterar o Plano.
13.2. Toda e qualquer alteração do Plano, proposta pelo Conselho de Administração, deverá ser submetida à
aprovação da Assembleia Geral e, uma vez aprovada, somente poderá atingir as Ações a serem outorgadas.
14. Prazo de Vigência do Plano
14.1. O Plano entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral da Companhia e
permanecerá vigente até a transferência efetiva do montante total de ações estabelecidas para utilização no
Plano, estabelecidos no item 8.1.
15. Disposições Gerais
15.1. Nenhuma disposição do Plano conferirá a qualquer Beneficiário o direito de permanecer como
administrador ou empregado da Companhia, nem interferirá, de qualquer modo, no direito da Companhia, a
qualquer tempo e sujeito às condições legais e contratuais, rescindir o contrato de trabalho do empregado ou
interromper o mandato do administrador.
15.2. Cada Beneficiário deverá aderir expressamente aos termos do Plano, mediante declaração escrita, sem
qualquer ressalva, nos termos definidos pelos Diretores.
15.3. Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por ações, às
companhias abertas, as relações trabalhistas e/ou aos efeitos fiscais de um Plano de outorga de ações, poderá
levar à revisão do Plano.
15.4. Os casos omissos serão regulados pelo Conselho de Administração, consultada, quando o entender
conveniente, a Assembleia Geral.

***
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