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COMUNICADO AO MERCADO

Encerramento do Programa de Global Depositary Receipts (GDR)
São Paulo, 12 de janeiro de 2018 – A CSU CardSystem S.A. (B3 Novo Mercado: CARD3) ("Companhia"),
empresa líder no mercado brasileiro de prestação de serviços de alta tecnologia voltados ao consumo,
relacionamento com clientes e processamento de transações eletrônicas, comunica aos seus acionistas
e ao mercado em geral que, após atendimento integral ao disposto na Instrução CVM n.º 559/15, foi
aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários, nesta data, o cancelamento do Programa Patrocinado
de Depositary Receipts - 144a e Reg-S (“GDRs”), lastreados em Ações Ordinárias de emissão da CSU
Cardsystem S.A., tendo como instituição custodiante o Itaú Unibanco S.A. (“Instituição Custodiante”) e
como Instituição Depositária o The Bank of New York Mellon ("Instituição Depositária").
O extinto programa de GDRs não possuía posição em ações por parte de nenhum acionista da
Companhia, tornando sua manutenção desnecessária para todas as partes. As ações da Companhia
seguem normalmente listadas no Novo Mercado da B3, estando incluídas em sete de seus índices: SMLL
(Índice Small Cap), IDIV (Índice de Dividendos), IBRA (Índice Brasil Amplo), IGCT (Índice de Governança
Corporativa Trade), IGC (Índice de Governança Corporativa Diferenciada), IG-NM (Índice de Governança
Corporativa – Novo Mercado) e ITAG (Índice de Ações com Tag Along Diferenciado).

São Paulo, 12 de janeiro de 2018

Ricardo Ribeiro Leite
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

SOBRE A CSU
A CSU é empresa líder no mercado brasileiro de prestação de serviços de alta tecnologia voltados ao consumo, relacionamento com clientes,
processamento e transações eletrônicas. Oferece soluções completas de programas de cartões de crédito e meios de pagamento eletrônicos,
data center, soluções customizadas de loyalty, e-commerce, vendas, cobrança, crédito e contact center. Atuando de forma pioneira, a
Companhia possui mais de 20 anos de mercado e tem suas ações listadas no Novo Mercado da B3 (antiga BM&FBovespa:CARD3), o mais alto
nível de Governança Corporativa.
A Companhia possui duas unidades de negócios: a CSU.Contact e a CSU.Cardsystem, a qual consolida os resultados das divisões voltadas a
processamento e administração de meios eletrônicos de pagamento (CardSystem), soluções de marketing de relacionamento, fidelidade e ecommerce (MarketSystem) e terceirização de TI (ITS)

