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NIRE nº 35300149769

FATO RELEVANTE
Distribuição de Dividendos Complementares
Referentes ao Exercício de 2016
A CSU CardSystem S.A. (B3 - atual denominação da BM&FBovespa: CARD3), empresa líder no
mercado brasileiro de prestação de serviços de alta tecnologia voltados ao consumo,
relacionamento com clientes e processamento de transações eletrônicas, comunica que em
Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 25 de Abril de 2017, foi aprovado pelos acionistas
presentes, o pagamento de R$ 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 referido pagamento 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.

INSTRUÇÕES QUANTO AO CRÉDITO:
1. Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário fornecido ao
Banco Itaú S.A. – Instituição Depositária de Ações, a partir da data de início de distribuição dos
dividendos;
2. Os pagamentos dos valores acima serão realizados pela Companhia conforme cadastro
fornecido ao Banco Itaú Unibanco S.A., instituição depositária das ações de emissão da
Companhia. Os acionistas cujo cadastro não contenha CPF/CNPJ ou indicação de
Banco/Agência e Conta Corrente, somente terão os seus direitos disponíveis a partir do 3º dia
útil, contado da data da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos da Itaú Corretora de
Valores S.A., que poderá ser efetuada através de qualquer agência da rede do Itaú Unibanco S.
A.
3. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através dos telefones 3003-9285 (capitais e
regiões metropolitanas), 0800 7209285 (demais localidades) ou nas agências do Banco Itaú
Unibanco S.A. abaixo indicadas, especializadas no atendimento aos acionistas no horário
bancário.
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