FATO RELEVANTE

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

A CSU CARDSYSTEM S/A (BM&FBovespa: CARD3) (“CSU”), comunica, nos termos das
Instruções CVM nºs 358/02 e 10/80 e demais disposições legais vigentes, que seu Conselho
de Administração, em reunião realizada em 21 de outubro de 2013, deliberou autorizar o
cancelamento de parte das ações mantidas em tesouraria e o lançamento de novo
programa de aquisição de ações de emissão da própria Companhia.
Foi aprovado, por unanimidade, o cancelamento de 500.000 (quinhentas mil) ações
ordinárias de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, nos termos do Artigo 12º do
Estatuto Social, sem alteração do valor do capital social, que passa a ser representado por
44.000.000 (quarenta e quatro milhões) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor
nominal, devendo ser submetida à deliberação da primeira Assembleia Geral da Companhia
que se realizará após a presente data, a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, para
consignar o referido número de ações representativas do capital social da Companhia.
Com o cancelamento, permanecem em tesouraria, nesta data, um saldo de 1.111.408 (um
milhão, cento e onze mil, quatrocentos e oito) ações ordinárias, para posterior alienação,
cancelamento e/ou como lastro para os programas de remuneração variável baseada em
ações.
O novo programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia será realizado
de acordo com os critérios e condições a seguir:
1) a iniciativa visa capturar um potencial importante de criação de valor em razão do atual
valor de cotação das ações da CSU na BM&FBOVESPA, evidenciando a visão estratégica e o
compromisso de longo prazo da Companhia com o mercado de capitais;
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2) Objetivo: aquisição de ações de emissão da própria Companhia para permanência em
Tesouraria e posterior alienação, cancelamento e/ou para fazer frente às obrigações da
Companhia decorrente de Plano de Retenção de longo prazo baseado em ações dirigido a
executivos da Companhia, ficando a utilização das ações para este fim condicionada à
autorização da Comissão de Valores Mobiliários em consulta a ser realizada para tanto.
3) poderão ser adquiridas, a critério da Diretoria, até 600.000 (seiscentas mil) ações
ordinárias de emissão da Companhia, que correspondem a 3,40% das ações em circulação
(conforme definição do artigo 5º da Instrução CVM nº 10/80), as quais, nesta data somam
17.630.451 (dezessete milhões, seiscentos e trinta mil, quatrocentas e cinquenta e uma)
ações ordinárias;
4) o prazo de aquisição será de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, equivalente ao
período compreendido entre os dias 21 de outubro de 2013 e 21 de outubro de 2014,
inclusive;
5) a aquisição das ações será realizada em Bolsa de Valores, a preço de mercado e
intermediada pelas seguintes instituições: (a) Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários, com sede na Av. Paulista, nº 1.450, 7º andar, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ
sob o nº 61.855.045/0001-32, (b) BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A., com sede Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, São Paulo/SP, inscrito no
CNPJ sob o nº 43.815.158/0001-22, (c) Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários, com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior n° 700, 12°
andar, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 42.584.318/0001-07, (d) Fator S/A
Corretora de valores, com sede na R. Dr. Renato Paes de Barros 1017, 11° e 12° andares,
inscrita no CNPJ sob o nº 63.062.749/0001-83; (e) Brasil Plural Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A, com sede na Rua Surubim, 373, cjs. 01 - parte e 02 -
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parte, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.816.451/0001-15, ficando os Srs.
Administradores autorizados a executar todos os atos necessários para tanto.
O programa de recompra de ações, aprovado em 10 de julho de 2013 e encerrado nesta
data, foi parcialmente executado com a aquisição de 1.093.500 ações ordinárias, por um
custo médio de R$ 3,19 por ação, restando, dessa forma, um saldo não executado de
106.500 ações.

São Paulo, 21 de outubro de 2013.

Ricardo José Ribeiro Leite
Diretor de Relações com Investidores

