CSU CARDSYSTEM S.A.
NIRE nº 35.300.149.769
CNPJ/MF nº 01.896.779/0001-38
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2017

1.

DATA, HORA E LOCAL. Realizada em 07 de março de 2017, às 16:00 horas, na
filial Faria Lima, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.306,
bairro Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2.

PARTICIPAÇÃO. Convocados na forma do Estatuto Social fizeram-se presentes
os seguintes membros do Conselho de Administração: Antonio Martins
Fadiga, Antonio Kandir, Marcos Ribeiro Leite, Paulo Sérgio Caputo e Rubens
Antonio Barbosa; o Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, Membro do Conselho Fiscal; e
para esclarecimentos complementares, o Sr. Luiz Carlos Marques, sócio da
Ernest Young Auditores Independentes.

3.

MESA. Antonio Kandir - Presidente; Ricardo José Ribeiro Leite - Secretário.

4.

ORDEM DO DIA. O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por
ordem do dia: (i) Apresentação dos Resultados de 2016; (ii) Acompanhamento
e revisão dos negócios da Companhia; (iii) Aprovação do plano de
investimentos /orçamento de capital para o ano de 2017; (iv) Aprovação das
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2016: (v)
Aprovação da remuneração anual global dos administradores para o exercício
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2017; (vi) Alteração do Estatuto Social; (vii) Avaliação do Programa de
Recompra de Ações e (viii) Outros assuntos de interesse da Companhia.

4. DELIBERAÇÕES. Iniciados os trabalhos, os Srs. Conselheiros confirmaram
terem recebido os documentos enviados pela Diretoria da Companhia,
mencionados nos itens (i) a (vii) da Ordem do Dia, incluindo o novo formato
do relatório da auditoria independente. Quanto aos itens (i) e (ii) da ordem do
dia, os Srs. Conselheiros efetuaram a análise dos resultados apresentados,
avaliaram e aprovaram a apresentação realizada pelo Sr. Presidente quanto aos
principais elementos dos cenários de negócios da Companhia. Dando
continuidade à reunião, apreciaram os Srs. Membros do Conselho de
Administração as matérias constantes da Ordem do Dia, tendo sido aprovado
por unanimidade e sem restrições: (iii) o plano de investimentos/orçamento de
capital para o ano de 2017; (iv) as Demonstrações Financeiras da Companhia
referentes ao exercício de 2016, incluindo, (a) o Relatório da Administração
da Companhia referente ao exercício de 2016, (b) a proposta sobre a
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos
referentes a 2016, no montante total de R$ 13.962.822,17 (treze milhões,
novecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e dezessete
centavos), sendo R$ 12.800.000,00 (doze milhões e oitocentos mil reais) já
pagos na forma de Juros Sobre Capital Próprio (JCP), conforme deliberado
pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 13 de dezembro de
2016, e 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 na forma de dividendos
complementares, (c) O Teste de Recuperabilidade – Impairment Test e (d) As
projeções base para a realização do ativo fiscal diferido, abrangendo o estudo
técnico para manutenção dos referidos ativos (inciso II do artigo 2º, da
Instrução CVM 371/2002). Quanto ao item (v) foi aprovada por maioria dos
membros do conselho, a remuneração anual global dos administradores para o
exercício 2017. Dando continuidade aos trabalhos, os membros do conselho
aprovaram por unanimidade e sem restrições: (vi) Alteração do Estatuto
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Social, que segue detalhado como Anexo I desta ata; (vii) O encerramento do
atual Programa de Recompra e a abertura do novo Programa de Recompra de
Ações, que segue detalhado como Anexo II desta ata. Deliberaram ainda, a
submissão dos itens “iii” ao “vi” acima, para deliberação em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

6.

Por fim, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e,
não havendo manifestação, lavrou a presente ata que, lida e achada conforme,
foi assinada pelos presentes. São Paulo, 07 de março de 2017. Antonio Kandir
- Presidente; Ricardo José Ribeiro Leite - Secretário. Conselheiros: Antonio
Martins Fadiga, Antonio Kandir, Marcos Ribeiro Leite, Paulo Sergio Caputo e
Rubens Antonio Barbosa.

A presente confere com a original, lavrada no livro próprio.

São Paulo, 07 de março de 2017.

________________________________
Ricardo José Ribeiro Leite
Secretário
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ANEXO I

Alteração do Estatuto Social

O presente anexo é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada no dia 07 de março de 2017, na qual foi aprovado por unanimidade a
alteração do artigo 23, Parágrafo Único do Estatuto Social, item (vi) da ordem do dia,
nos seguintes termos:

Redação Original:
“Parágrafo único – Compete ainda ao Conselho de Administração deliberar sobre as
seguintes matérias, as quais estão sujeitas ao voto afirmativo de, no mínimo, 05
(cinco) membros do Conselho de Administração para sua aprovação: (...)”

Redação Alterada:
“Parágrafo único – Compete ainda ao Conselho de Administração deliberar sobre as
seguintes matérias, as quais estão sujeitas ao voto afirmativo de, no mínimo, 80%
(oitenta por cento) membros do Conselho de Administração para sua aprovação: (...)”
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ANEXO II

Programa de Recompra de Ações

O presente anexo é parte integrante da Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada no dia 07 de março de 2017, na qual foi aprovado por unanimidade o novo
Programa de Recompra de Ações, item (vii) da ordem do dia, nos seguintes termos:

1. O programa anterior, aprovado na Reunião do Conselho de Administração do dia
08.03.2016 que seria encerrado no dia 09.03.2017, encerra-se no dia de hoje,
07.03.2017, sem que houvesse a aquisição das 1.000.000 (um milhão) de ações
ordinárias autorizadas para recompra;

2. Aprova a manutenção em tesouraria das 533.977 (quinhentas e trinta e três mil,
novecentos e setenta e sete) ações ordinárias, para lastrear programas de
remuneração variável baseado em outorga de ações ou para posterior alienação ou
cancelamento;

3. Para o novo Plano, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social e da Instrução CVM
nº 10/80 e demais disposições legais vigentes, os Membros do Conselho de
Administração autorizam a aquisição de ações ordinárias nominativas de emissão
da própria Companhia, sem redução do capital social, para manutenção em
tesouraria e posterior alienação, cancelamento ou para fazer frente às obrigações da
Companhia decorrentes de Plano de Retenção baseado em ações dirigidas aos
executivos da Companhia, ficando a utilização das ações para este fim
condicionada à autorização da Comissão de Valores Mobiliários, de acordo com os
critérios a seguir: a) O Conselho de Administração entende ser oportuno indicar
novo programa de recompra de ações ordinárias nominativas de emissão da própria
Companhia como ferramenta estratégica na proteção de seu valor de mercado, para
lastrear programas de remuneração variável baseado em outorga de ações e para
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posterior alienação ou cancelamento; b) poderão ser adquiridas, a critério da
Diretoria, até 1.000.000 (um milhão) ações ordinárias de emissão da Companhia,
que correspondem a 6,71% das ações em circulação (conforme definição do artigo
5º da Instrução CVM nº 10/80); c) a aquisição deverá respeitar o limite do saldo de
lucros ou reservas da Companhia, exceto a reserva legal, conforme determinação
legal vigente; d) o prazo de aquisição será de até 365 (trezentos e sessenta e cinco
dias), a partir de 08 de março de 2017, ou seja, até 08 de março de 2018, inclusive;
e) a aquisição das ações será realizada em Bolsa de Valores, a preço de mercado e
intermediada através das 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
andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 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 - parte, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ
sob o nº 05.816.451/0001-15, ficando os Srs. Diretores autorizados a participar de
todos os atos necessários para tanto, devendo ser apresentado ao Conselho de
Administração periodicamente um resumo das compras de ações realizadas.
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