Comunicado ao Mercado
A CIELO S.A. (“Companhia”) (B3: CIEL3 / OTC Nasdaq International: CIOXY), vem, por meio deste
Comunicado ao Mercado, prestar os devidos esclarecimentos solicitados pela Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, por meio do Ofício nº 291/2019/CVM/SEP/GEA-1, datado de 16 de setembro de 2019,
cujo teor é descrito a seguir (“Ofício”):
Ofício nº 291/2019/CVM/SEP/GEA-1
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2019.

Ao Senhor
Gustavo Henrique Santos de Sousa
Diretor de Relações com Investidores de CIELO S.A.
Alameda Xingu, 512 - Alphaville
Barueri – SP CEP: 06455-030
Telefone: (11) 2184-7814
Email: ri@cielo.com.br
c/c: emissores@b3.com.br

Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia.

Senhor Diretor,
1. Reportamo-nos à reportagem divulgada em 15.09.2019, no blog do Lauro Jardim, sob o título:
"As negociações entre Stone e Cielo", em que constam as seguintes afirmações:
Sem alarde, a Stone e a Cielo, líder brasileira do setor de cartões, andaram namorando nas
últimas semanas. Quem acompanhou de perto as conversas, que se davam entre a Stone e
o Banco do Brasil, um dos dois sócios da Cielo (o outro é o Bradesco), diz que o interesse
pelo negócio esfriou no momento do noivado. Mas que as portas para uma retomada das
conversas mantêm-se abertas.
2. A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à veracidade da notícia, e, caso
afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato relevante, bem como
informações adicionais que julgar importantes.
Esclarecimentos da Companhia

A Companhia, em atendimento ao Ofício e em conformidade ao disposto na Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, esclarece
aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Companhia não tem conhecimento acerca das

informações contidas na notícia "As negociações entre Stone e Cielo" veiculada no dia 15.09.2019
no blog de Lauro Jardim.
Diante do exposto e acreditando ter esclarecido os questionamentos apresentados no Ofício, a Companhia
se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Barueri, 17 de setembro de 2019.
Gustavo Henrique Santos de Sousa
Vice-Presidente Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores

