CSU CARDSYSTEM S.A.

CNPJ/MF nº 01.896.779/0001-38
NIRE nº 35300149769
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2017
1. DATA, HORA E LOCAL. Realizada em 25 de abril de 2017, 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 24; 25 e 28 de março de 2017, respectivamente
às folhas 154; 145 e 225; Valor Econômico de São Paulo nos dias 24; 27 e 28 de março de
2017, respectivamente às folhas E66; E8 e E44; e Valor Econômico do Rio de Janeiro nos
dias 24; 27 e 28 de março de 2017, respectivamente às folhas E58; E10 e E8.
3. PRESENÇA. Presentes os acionistas da Companhia, Greeneville Delaware LLC; Marcos
Ribeiro Leite; Advisors Inner Circle Fund-Acadian E.M.Portf, Acadian Emerging Markets
Equity II Fund, Llc, Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund Llc, The Pension
Reserves Investment Manag.Board, Virginia Retirement System, Public Employees
Retirement System Of Ohio, Santiago Santos Gottschall, Colorado Public Employees Ret.
Association, City Of New York Group Trust, Ibm Diversified Global Equity Fund, Dgia
Emerging Markets Equity Fund L.P., Fidelity Rutland Square Trust Ii: Strategic A E M Fund,
Acadian Collective Investment Trust, The Monetary Authority Of Singapore, State Of
Wisconsin Invt. Board Master Trust, West Virginia Investment Management Board, The
Honeywell Intl Inc Master Retirement Trust e Marcel Magon Rodolpho, representando
65,43% (sessenta e cinco vírgula quarenta e três 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 e Mônica Hojaij Carvalho Molina, membros do Conselho Fiscal
da Companhia, Sr. Luiz Amaral, gerente da Ernst & Young Auditores Independentes, na
qualidade de auditora independente da Companhia, o Sr. Ricardo Ribeiro Leite, Diretor
Executivo de Relações com Investidores, representando a administração da Companhia, e o
Sr. Célio Rorato Junior, Superintendente de Controladoria.
4. MESA. Ricardo José Ribeiro Leite - Presidente; Fábio André Cícero de Sá - Secretário.
5. ORDEM DO DIA. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) 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, as
propostas de destinação do lucro líquido e de distribuição de dividendos referentes ao
exercício de 2016, e a aprovação dos investimentos / Orçamento de capital para o ano de
2017; (ii) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia e
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eleger os membros do Conselho de Administração e Fiscal, se sua instalação for requerida
pelos acionistas em Assembleia; (iii) fixar a remuneração anual e global dos Administradores
da Companhia e do Conselho Fiscal, para o exercício 2017 e Em Assembleia Geral
Extraordinária: (iv) alterar o Estatuto Social da Companhia.
6. DELIBERAÇÕES. Os acionistas tomaram as seguintes deliberações:
Em Assembleia Geral Ordinária:
Item (i) da ordem do dia: Foi aprovado pelos acionistas presentes, com 65,34% de votos a
favor, representados por 26.961.849 ações; 0% de votos contrários, representados por 0 ações;
e 0,09% de abstenções, representados por 37.100 ações, a pauta descrita no item (i): o
Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos
Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, publicados no Diário Oficial
Empresarial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico de São Paulo e Rio de Janeiro no
dia 10 de março de 2017, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Em continuidade, foi aprovada pelos acionistas presentes, a proposta do Conselho de
Administração da Companhia para a destinação do lucro líquido, no montante de R$
34.907.055,43 (trinta e quatro milhões, novecentos e sete mil, cinquenta e cinco reais e
quarenta e três centavos) da seguinte forma: (a) R$ 1.745.352,77 (um milhão, setecentos e
quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos) para
constituição da reserva legal; (b) R$ 19.198.880,49 (dezenove milhões, cento e noventa e oito
mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos) para a constituição da reserva de
retenção de lucros e (c) R$ 13.962.822,17 (treze milhões, novecentos e sessenta e dois mil,
oitocentos e vinte e dois reais e dezessete centavos) para distribuição de dividendos, sendo: (i)
R$ 12.800.000,00 (doze milhões e oitocentos mil reais), já creditados e pagos aos acionistas
em 30 de janeiro de 2017, na forma de juros sobre o capital próprio, imputáveis aos
dividendos, conforme deliberação e aprovação na Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 13 de dezembro de 2016, “ad referendum” desta Assembleia Geral e
(ii) 1.162.822,17 (um milhão, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e
dezessete centavos), a serem pagos a título de dividendos complementares aos acionistas,
correspondendo ao valor de R$ 0,0281830 por ação ordinária, excluindo-se do cálculo dos
proventos as ações mantidas em tesouraria. O pagamento dos dividendos complementares
descritos no item (ii) acima será efetuado em 31 de maio de 2017, com base na posição
acionária de 28 de abril de 2017, sendo as ações da Companhia negociadas “ex dividendos” a
partir do dia 02 de maio de 2017, inclusive.
Por fim, foi aprovada pelos acionistas presentes, a proposta de Orçamento de Capital para o
exercício social de 2017, no montante total de R$ 45.758.479,31 (quarenta e cinco milhões,
setecentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos)
nos termos do disposto na Lei 6.404/76, conforme referenciado no item “c” da Proposta de
Administração.
Item (ii) da ordem do dia: (ii.1) foi aprovado pelos acionistas presentes, com 65,43% de
votos a favor, representados por 26.998.949 ações; 0% de votos contrários, representados por
0 ações; e 0% de abstenções, representados por 0 ações, a composição do Conselho de
Administração por 5 (cinco) membros para um mandato de 1 (um) ano, vencendo-se o mesmo
quando da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária que julgar as contas de 2017;
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em continuidade, (ii.2) foi aprovado pelos acionistas presentes, com 65,40% de votos a favor,
representados por 26.988.749 ações; 0,02% de votos contrários, representados por 10.200
ações; e 0% de abstenções, representados por 0 ações, a eleição do seguintes membros
Conselho de Administração: (a) membros indicados pelo acionista controlador os Srs.:
Antonio Martins Fadiga, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade
RG nº 5.535.528-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 896.986.308-72, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório à Rua Gomes de
Carvalho, nº 1.510, conjunto 122, Vila Olímpia, CEP 04547-005, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo; Antonio Kandir, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula
de Identidade RG nº 4.866.700-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 146.229.631-91,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório à Rua
Alexandre Dumas, nº 1601, cj. 75, Santo Amaro, CEP 04717-004, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo; Marcos Ribeiro Leite, brasileiro, casado, empresário, portador da
Cédula de Identidade RG nº 7.306.481-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 038.755.268-56,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, com
escritório à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.306, Pinheiros, CEP 01451-914, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo; Rubens Antonio Barbosa, brasileiro, casado, diplomata,
portador da Cédula de Identidade RG nº 5227 MRE, inscrito no CPF/MF sob o nº
090.564.241-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Capital do Estado de São
Paulo, com escritório à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 9º andar, Jardim Paulistano,
CEP 01452-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e Paulo Sérgio Caputo,
brasileiro, casado, advogado, portador de Cédula de Identidade RG nº 414.000 SSP/SC,
inscrito no CPF/MF sob o nº 420.174.249-00, residente e domiciliado na Rua Vicente de
Paula, nº. 686, apto 72, Santa Cecília, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Em atendimento ao disposto no item 4.3.3 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado,
fica registrado que os seguintes Conselheiros são independentes: Antonio Martins Fadiga,
Antonio Kandir, Rubens Antonio Barbosa e Paulo Sérgio Caputo.
Para efeitos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e do artigo 2º da Instrução CVM 367, de 29 de
maio de 2002, os acionistas controladores indicaram seus candidatos eleitos declararam que
seus respectivos indicados não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas
concorrentes da Companhia, nem mantêm qualquer compromisso que os impeça de
exercerem suas atividades como administradores da Companhia, bem como cumprem os
requisitos necessários à respectiva nomeação, não estando incursos em qualquer dos crimes
previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil.
Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse do cargo nesta data,
mediante assinatura de termo de posse, que passam integrar a presente Ata como Anexos, I,
II, III, IV e V, cumpridas as formalidades legais aplicáveis, inclusive as relativas à
apresentação das declarações e demais documentos necessários, para os efeitos do artigo 147
e parágrafos da Lei das Sociedades por Ações, do artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02 e do
item 4.5 do Regulamento do Novo Mercado.
Com a solicitação de 1,9% dos acionistas presentes, representados por 779.000 ações, não
houve quórum suficiente para a instauração do Conselho Fiscal da Companhia para o
exercício de 2017.
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Item (iii) da ordem do dia: Foi aprovado pelos acionistas presentes, por 63,54% de votos a
favor, representados por 26.219.949 ações; 0% de votos contrários, representados por 0 ações;
e 1,89% de abstenções, representados por 779.000 ações, conforme protocolo de votos, a
remuneração anual e global dos administradores para o exercício de social de 2017, no
montante de até R$ 7.381.560,00 (sete milhões, trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e
sessenta reais), conforme Proposta da Administração, dos quais R$ 670.670,00 (seiscentos e
setenta mil, seiscentos e setenta reais) destinam-se à remuneração dos membros do Conselho
de Administração e R$ 6.710.890,00 (seis milhões, setecentos e dez mil, oitocentos e noventa
reais) à remuneração da Diretoria Estatutária, incluídos neste valor os benefícios e encargos, a
ser distribuída conforme for deliberado pelo Conselho de Administração.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
Considerando que o quórum de acionistas presentes não atingiu 2/3 do capital com direito a
voto, nos termos do Art. 135 da Lei 6.404/76, não houve instalação da Assembleia Geral
Extraordinária para deliberação do item IV do Edital de Convocação.

6. 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
acima identificados. O Presidente, a seguir, deu por encerrada a Assembleia. Barueri, 25 de
abril de 2017.

A presente Ata confere com a original, lavrada no livro de número 04, fls. 66 a 75.

Fábio André Cícero de Sá
Secretário
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