CIELO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n° 01.027.058/0001-91
Comunicado ao Mercado
Notícia divulgada na mídia

Fazemos referência ao Ofício 1.180/2017-SAE da Superintendência de
Acompanhamento de Empresas da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Ofício”) no âmbito
do Convênio de Cooperação firmado com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM,
por meio do qual foram solicitados esclarecimentos à Cielo S.A. (“Companhia”) a
respeito dos pontos transcritos abaixo:
“21 de junho de 2017
1180/2017-SAE
Cielo S.A.
At. Sr. Clovis Poggetti Junior
Diretor Responsável
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na
imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 21/06/2017,
consta, entre outras informações, que:
 a Cielo, controlada por Bradesco e Banco do Brasil, começou a
consultar investidores para lançar um novo fundo de investimento em
direitos creditórios (FIDC) de até R$ 5 bilhões;
 o veículo, que visa a abrigar a sua operação de antecipação de
recebíveis com cartões, deve substituir o antigo, criado no ano passado, de
mesmo valor;
 na nova versão, a Cielo vai ficar com R$ 3 bilhões do montante total
do fundo e deixa de ser a única cotista;
 os R$ 2 bilhões restantes serão distribuídos a investidores profissionais
do mercado e terão remuneração máxima ao ano de 105,25% do CDI.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até às 9hs de
22/06/2017, com a sua confirmação ou não, bem como outras informações
consideradas importantes.”

Resposta da Companhia
A
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
Praça Antônio Prado, nº 48, 2º andar
São Paulo, SP
At.:
Ilmo. Sr. Nelson Barroso Ortega
C.c.:

Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Ilmo. Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com
Empresas
Ilmo. Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com
o Mercado
Intermediários
Em atendimento ao Ofício, a Companhia inicialmente ressalta que não se manifestou
sobre a Oferta Restrita, conforme abaixo definida, ou a estruturação do fundo em
questão, sendo que as informações veiculadas na reportagem advêm de outras
fontes que não a Companhia. Em momento algum a reportagem deixa a entender
que houve qualquer colaboração da Companhia – o que de fato não ocorreu.
Dito isso, a Companhia esclarece que:
(a)
em relação ao primeiro item do Ofício, a Companhia não está realizando oferta
pública de valores mobiliários, nem incorrendo em dívida no tocante a estruturação
de suas operações de antecipação de recebíveis (“ARV”). Na verdade, a Companhia
vem estudando alternativas em relação a suas atividades de ARV e, neste sentido,
um fundo de investimento em direitos creditórios (“FIDC”) está sendo estruturado.
Tal FIDC pretende captar recursos no mercado, através de oferta pública com
esforços restritos de colocação de cotas do referido FIDC, nos termos da Instrução
da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”
e “Oferta Restrita”);
(b)
em relação ao segundo item do Ofício, uma vez que a Oferta Restrita seja
implementada e capte recursos suficientes, o FIDC deverá ser o principal veículo para
as operações de ARV da Companhia;
(c)
em relação ao terceiro item do Ofício, a Companhia pretende subscrever cotas
no novo FIDC sob estruturação. Referida subscrição e seu montante dependem de
implementação satisfatória da Oferta Restrita, inclusive da adesão de investidores à
referida oferta (uma vez que a Companhia não pretende ser a única cotista do fundo);
e
(d)
em relação ao quarto item do Ofício, no âmbito da Oferta Restrita devem ser
procurados, observadas as restrições previstas na Instrução CVM 476, investidores
profissionais para subscrição de cotas do FIDC. Referida subscrição, seu montante e
taxa dependem de implementação satisfatória da Oferta Restrita, sendo que seus
termos e condições principais estão descritos no regulamento do fundo e seus
respectivos suplementos.

Apesar de não ser o emissor da Oferta Restrita, a Companhia esclarece, ainda, que
o intermediário líder encaminhou comunicado de início acerca da Oferta Restrita à
CVM em 21.6.2017, nos termos do artigo 7º-A da Instrução CVM 476.
Por fim, a Companhia entende que a estruturação da Oferta Restrita não constitui
fato relevante e, em sendo o caso, eventuais efeitos serão divulgados por meio de
informações periódicas e/ou eventuais, nos termos da regulamentação aplicável.
Permanecemos à inteira disposição de V.Sas. para prestar eventuais esclarecimentos
adicionais com relação ao tema que julguem necessários, agradecendo, desde já,
pela atenção dispensada.
São Paulo, 22 de junho de 2017
Atenciosamente,
Clovis Poggetti Junior
Diretor de Relações com Investidores
CIELO S.A.

