Fato Relevante
Cielo Anuncia R$ 3,5 bilhões em Proventos
A CIELO S.A. (“Companhia”) (B3 CIEL3 / OTC Nasdaq International: CIOXY), em atendimento ao disposto
no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução da CVM nº 358/02, comunica a seus
acionistas, ao mercado em geral e aos demais interessados que seu Conselho de Administração aprovou,
em reunião realizada no dia 30 de julho de 2018, com o objetivo de garantir a adequada remuneração dos
acionistas da Companhia de forma recorrente e sustentável, a nova Política de Proventos e também a
distribuição de proventos (dividendos e juros sobre capital próprio) referente ao exercício de 2018,
conforme segue:
1. Nova Política de Proventos com a alteração da periodicidade de pagamentos, de semestral para
trimestral;
2. Declaração de juros sobre capital próprio e dividendos, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, no
montante de R$3,5 bilhões referente ao exercício de 2018. O pagamento de proventos ocorrerá conforme
o seguinte cronograma: (i) R$1,75 bilhão a ser pago no dia 28 de setembro de 2018 dos quais R$1,4 bilhão
será pago a título de dividendos (“Dividendos”), e R$ 312,5 milhões a título de juros sobre capital próprio,
este deliberado em reunião do Conselho de Administração realizada no dia 20 de junho de 2018 conforme
aviso aos acionistas divulgado na mesma data; (ii) R$875 milhões a serem pagos no primeiro trimestre de
2019; e (iii) R$875 milhões a serem pagos no início do segundo trimestre de 2019. Os proventos serão
distribuídos aos acionistas nas proporções de suas participações no capital social da Companhia, sendo
que não farão jus as ações mantidas em tesouraria. Oportunamente, a Companhia divulgará mais
informações acerca dos pagamentos dos proventos descritos nos itens (ii) e (iii) acima, bem como as
respectivas datas base dos beneficiários e ex proventos. Os Dividendos a serem pagos no dia 28 de
setembro de 2018 serão distribuídos aos acionistas com base na posição acionária de 14 de setembro de
2018 e as ações serão negociadas ex direitos a partir de 17 de setembro de 2018, inclusive.
Com isso, o Conselho de Administração, em conformidade com as melhores práticas de mercado e
seguindo a recomendação da Diretoria Executiva, aprovou as propostas acima com o intuito de promover
a devida geração de valor aos acionistas da Companhia.
Barueri, 30 de julho de 2018.
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