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COMUNICADO AO MERCADO

CSU INCLUÍDA EM NOVOS ÍNDICES DA B3
Presença em índices de relevância, como o SMLL e o IDIV, potencializa
a visibilidade da CSU no mercado de capitais brasileiro
São Paulo, 25 de setembro de 2017 – 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, em setembro de 2017, suas ações passaram a integrar os índices SMLL
(Índice Small Cap), IDIV (Índice de Dividendos) e o IBRA (Índice Brasil Amplo) da B3 em suas respectivas
carteiras teóricas de ativos.
Desta maneira, a Companhia, que já contava com a participação nos índices 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), passa agora a ser
listada em um total de sete índices na Bolsa de Valores Brasileira.
A presença em índices, como o SMLL e o IDIV, potencializa a visibilidade da CSU no mercado de capitais
brasileiro, possibilitando, inclusive, a entrada de um maior número de fundos de investimento,
viabilizando também a geração de negócios indiretos via ETFs (“Exchange Traded Funds”) para a ação.
A entrada em novos índices e a permanência nos demais reflete o intenso trabalho da Companhia em
ampliar sua participação e relevância no mercado de capitais. A CSU segue pautada pelo crescimento
sustentável e focado na geração de valor a todos os seus stakeholders.

São Paulo, 25 de setembro de 2017
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)

