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

Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 358, de 3 de janeiro de
2002, a CSU CARDSYSTEM S/A (BM&FBovespa: CARD3) comunica aos senhores acionistas que,
conforme deliberação em Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de dezembro de
2015, foi aprovado, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovará
as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2015, o crédito dos juros sobre o
capital próprio (“JCP”) referentes ao mesmo período, no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de
reais), observado o que segue:
1. O Conselho de Administração poderá pagar ou creditar aos acionistas juros sobre o capital
próprio, na forma da legislação vigente, os quais serão imputados ao valor do dividendo
estatutário, integrando tal valor ao montante dos dividendos distribuídos pela Companhia
referente ao exercício de 2015;
2. O valor dos JCP corresponde a R$ 0,16971017 para cada uma das ações da Companhia,
com posterior retenção de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas que
comprovarem a sua condição de isentos ou imunes. Não farão jus aos proventos as ações
mantidas em tesouraria;
3. O crédito correspondente deverá ser feito nos registros contábeis da Companhia em 31 de
dezembro de 2015, e o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a data da
realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovará as Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício social de 2015;
4. Farão jus aos referidos juros sobre o capital próprio os acionistas registrados como tal
nesta data, sendo que a partir de 29 de dezembro de 2015, inclusive, as ações serão
negociadas “ex” direito aos referidos JCP;

5. Os acionistas na condição de isentos ou imunes à posterior retenção de imposto de renda
na fonte terão até 05 de janeiro de 2016 para enviar toda a documentação comprobatória
necessária para a área de Relações com Investidores da Companhia. O mesmo poderá feito
através do e-mail ri@csu.com.br ou através do endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima,
1306, Térreo - CEP 01451-914 – São Paulo/SP – Brasil;
6. 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;
7. 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.
8. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos nas agências do Banco Itaú Unibanco S.A.
abaixo indicadas, especializadas no atendimento aos acionistas no horário bancário.
Brasília: SCS Quadra 2 - Ed. Palácio do Comércio Bloco B - loja 9 - Térreo
Belo Horizonte: Av. João Pinheiro, 195 – Subsolo - Centro
Curitiba: R. João Negrão, 65 - Sobreloja - Centro
Porto Alegre: R. Sete de Setembro, 1.069 – 3º andar - Centro
Rio de Janeiro: Av. Almirante Barroso, 52- 2º andar - Centro
São Paulo: R. Boa Vista, 176 – 1º Subsolo - Centro
Salvador: Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar - Comércio

São Paulo, 28 de dezembro de 2015.
Ricardo José Ribeiro Leite
Diretor de Relações com Investidores

