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 28 DE JUNHO DE 2016

1.

DATA, HORA E LOCAL. Realizada em 28 de junho de 2016, às 16:00 horas, na
filial Faria Lima, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.306,
mezanino, bairro Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2.

PARTICIPAÇÃO. Convocados na forma do Estatuto Social participaram os
seguintes membros do Conselho de Administração: Antonio Martins Fadiga,
Antonio Kandir, Marcos Ribeiro Leite, Rubens Antonio Barbosa e Paulo
Sérgio Caputo.

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 até maio de 2016; (ii)
Acompanhamento e revisão dos negócios da Companhia; (iii) A indicação do
Presidente do Conselho de Administração pelos seus membros; (iv) A eleição
da Diretoria Estatutária; (v) Recomendação para a Aprovação do Bônus
referente ao exercício de 2015 e (vi) Outros assuntos de interesse da
Companhia.

5.

DELIBERAÇÕES. Itens (i) e (ii) da ordem do dia: os Srs. membros do
Conselho de Administração tomaram conhecimento dos resultados
operacionais e financeiros da Companhia até maio de 2016 e dos negócios da
Companhia; Item (iii) da ordem do dia: os Srs. Conselheiros presentes
deliberaram, em caráter unânime, pela indicação do Sr. Antonio Kandir
para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; Item
(iv) da ordem do dia: os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade de
votos, eleger para o mandato de 1 (um) ano, até a posse dos seus substitutos,
eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração a se realizar após a
Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício de 2016, os
seguintes membros para compor a Diretoria Estatutária da Companhia: (a)
para ocupar o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Marcos Ribeiro Leite,
brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário,
portador da Cédula de Identidade RG nº 7.306.481-6 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob nº 038.755.268-56; (b) para ocupar os cargos de Diretor de
Relações com Investidores e Diretor sem designação específica, o Sr.
Ricardo José Ribeiro Leite, brasileiro, casado sob o regime de comunhão
universal de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº
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6.881.740 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 940.246.858-72; e (c) para
ocupar o cargo de Diretor sem designação específica o Sr. João Carlos
Matias, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens,
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.499.989-9 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 454.731.298-20; todos residentes e domiciliados
na Capital do Estado de São Paulo, com escritório à Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 1.306, bairro Pinheiros. Os diretores ora eleitos declaram, sob as penas
da lei, não estarem incursos em nenhum delito ou impedidos de exercerem
suas funções, conforme preceituam os parágrafos 1º e 2º do artigo 147 da Lei
6.404/76; Item (v) da ordem do dia: os Srs. Conselheiros avaliaram e
aprovaram por unanimidade a cifra global de bonificação da Diretoria e dos
demais executivos da Companhia, referente a remuneração variável do
exercício de 2015, pelos resultados registrados naquele exercício, no valor
total de R$ 1.901.000,00 (um milhão e novecentos e um mil reais), devendo a
distribuição do respectivo montante ser realizada pela Administração e item
(vi) da ordem do dia: o Sr. Ricardo José Ribeiro Leite, como representante da
Administração da Companhia, apresentou aos Srs. Conselheiros a proposição
de política anticorrupção, que tem como objetivo assegurar que os
Colaboradores da CSU observem os requisitos da Lei Brasileira
Anticorrupção, de forma a garantir que durante a condução dos negócios da
Companhia sejam adotados os mais elevados padrões de integridade,
legalidade e transparência; a mencionada política será objeto de deliberação na
próxima reunião do Conselho de Administração.
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, 28 de junho de 2016. Marcos Ribeiro Leite - Presidente;
Ricardo José Ribeiro Leite - Secretário. Conselheiros: Antonio Martins Fadiga,
Antonio Kandir, Marcos Ribeiro Leite, Paulo Sérgio Caputo e Rubens Antonio
Barbosa, na forma do artigo 22, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.
A presente confere com a original, lavrada no livro próprio sob nº. às fls. nº. 98 e 99.

São Paulo, 28 de junho de 2016.

________________________________
Ricardo José Ribeiro Leite
Secretário
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