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COMUNICADO AO MERCADO

Encerramento do Programa de Ações da Companhia
A CSU CardSystem S.A. (B3 Novo Mercado: CARD3) ("Companhia" ou “CSU”), 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, nesta data, foi encerrado o programa de recompra de ações da Companhia, aprovado pelo
Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 05 de março de 2018.
Por meio do referido programa, a CSU recomprou 220.000 de ações ordinárias, representativas de
0,53% do capital social da Companhia.

São Paulo, 26 de junho de 2018

Ricardo José 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)
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NOTICE TO THE MARKET

Closure of Company’s Stock Buyback Program
CSU CardSystem S.A. (B3 Novo Mercado: CARD3) (“Company” ou “CSU”), leading Brazilian Company
specialized in high technology services for consumption, customer relations and processing of electronic
transactions, announces that, on this date, the Company’s stock buyback program – which was
approved by the Board of Directors of the Company, at the meeting held on March, 5th, 2018 – was
ended.
Through the refered program, CSU bought back 220,00 commom shares, representing 0.53% of the
Company's capital stock.

São Paulo, June 26, 2018

Ricardo José Ribeiro Leite
CFO and Investor Relations Officer

ABOUT CSU
CSU is the leading company in the Brazilian market for high-tech services geared to consumption, customer relations, electronic processing and
transactions. It offers complete solutions for credit card and electronic means of payment programs, data center, customized loyalty, ecommerce, sales, collection, credit and contact center solutions. A pioneering company, CSU has been in the market for over 20 years and its
shares (CARD3) are listed on the B3 (former BM&FBovespa) Novo Mercado, its highest Corporate Governance level.
The Company has two business units: CSU.Contact and CSU.Cardsystem, which consolidate the results of the divisions focused on processing
and administration of electronic payment means (MarketSystem), and ITS outsourcing (ITS).

