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SUMÁRIO
No dia de hoje, 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, foi realizada a Reunião do Conselho de Administração da empresa CSU
CARDSYSTEM S.A., com a participação dos membros do Conselho de Administração, Srs.
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, tendo o Sr. Antonio Kandir, como Presidente e o Sr. Ricardo José
Ribeiro Leite, como Secretário, na qual foram examinados e deliberados os seguintes
temas: (i) Efetuaram a análise dos resultados apresentados; (ii) Avaliaram e aprovaram a
apresentação realizada pelo Sr. Presidente quanto aos principais elementos dos cenários
de negócios da companhia; (iii) Aprovaram o plano de investimentos/orçamento de capital
para o ano de 2017; (iv) Aprovaram as Demonstrações Financeiras da Companhia
referentes ao exercício de 2016, incluindo a proposta sobre a destinação do lucro líquido
do exercício, com 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; (v) Aprovaram a remuneração
anual global dos administradores para o exercício 2017; (vi) Aprovaram a alteração do
Estatuto Social e, por fim, (vii) Avaliaram e aprovaram o Programa de Recompra de Ações.
Os itens (iii), (iv), (v) e (vi) acima, serão submetidos à posterior deliberação da Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

