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EDITAL DE CONVOCAÇÃO AOS TITULARES DE DEBÊNTURES DA 4ª EMISSÃO DE
DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA
ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, DA CIELO S.A.

ASSEMBLEIA DE TITULARES DE DEBÊNTURES

Nos termos da cláusula 7.2 do “Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição
Pública, da Cielo S.A.”, celebrado em 2 de março de 2015, conforme aditada em 2 de abril de
2015, entre a Emissora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na
qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Escritura de Emissão” e “Agente Fiduciário”), ficam
convocados os senhores titulares das debêntures simples, não conversíveis em ações, em série
única, da espécie quirografária, integrantes da 4ª (quarta) emissão da Cielo S.A. (“Emissora”,
“Emissão”, “Debêntures” e “Debenturistas”, respectivamente) para se reunirem em Assembleia
Geral de Titulares de Debêntures, a ser realizada na sede da Emissora, na Cidade de Barueri,
Estado do São Paulo, na Alameda Xingu, nº 512, andares 21° ao 31°, CEP 06455-030, em
primeira convocação, às 10h00 do dia 14 do mês de abril de 2016, com o objetivo de deliberarem
sobre o segundo aditamento da Escritura de Emissão, de modo a incluir expressamente a obrigação
de a Emissora manter agência de classificação de risco (rating) contratada durante o prazo de
vigência das Debêntures para a classificação de risco da Emissão, bem como de manter relatório
de rating atualizado, ao menos, anualmente.

Instruções Gerais:

A despeito da ordem do dia constante do presente edital de convocação, a Emissora
mantém contrato com agência de classificação de risco (rating) desde a data de celebração
da Escritura de Emissão, bem como disponibiliza os respectivos relatórios de classificação
de risco da Emissão periodicamente em seus canais de comunicação com o mercado.
Em atenção às disposições legais, o segundo aditamento à Escritura de Emissão a ser discutido na
Assembleia Geral de Titulares de Debêntures encontra-se à disposição dos Debenturistas na sede
social da Emissora e pode ser visualizado na rede mundial de computadores, nas páginas da CVM
(www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da Emissora
(http://cielo.riweb.com.br).

Os Debenturistas poderão participar da Assembleia, ora convocada, por si, seus representantes
legais ou mandatários, titulares de Debêntures ou não. Solicitamos que os Debenturistas que se
fizerem representar por procuração, que a enviem, bem como de toda documentação que comprove
a devida outorga de poderes ao representante do Debenturista, por e-mail ao Agente Fiduciário assembleias@pentagonotrustee.com.br e à Emissora – societario@cielo.com.br, ou por via física
ao Agente Fiduciário - Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304,
Rio de Janeiro/RJ, e à Emissora - Alameda Xingu nº 512, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06455-030
com antecedência mínima de 48 horas da realização da Assembleia.
Para participar da Assembleia, os Debenturistas deverão apresentar documento de
identidade/documentos societários e comprovante de titularidade das Debêntures, conforme o
caso, além dos documentos de procuração descritos no parágrafo acima, conforme aplicável.
Recomendamos aos Debenturistas chegarem ao local com 1 (uma) hora de antecedência, para o
devido cadastramento e ingresso no local da Assembleia.

São Paulo, 30 de março de 2016.
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