Fato Relevante
Contratação de Operação de Derivativo
A CIELO S.A. (“Companhia”) (B3: CIEL3 / Nasdaq Internacional: CIOXY) em atendimento ao disposto no
§4º do artigo 157 da Lei 6.404/76 e na Instrução CVM 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado
que seu Conselho de Administração aprovou nesta data a possibilidade de contratação futura de operação
de derivativo, de caráter de proteção à variação cambial sobre os bonds, orginalmente denominados em
dólares norte-americanos, no valor de até US$ 470.000.000,00 de principal, acrescidos de juros e
impostos, na modalidade swap cambial e/ou non-deliverable forward – NDF.
A contratação desta operação poderá ocorrer ao longo de 2019 e tem como principal objetivo assegurar
a manutenção da política da Companhia de proteção contra flutuações cambiais. Ademais, a Companhia
não espera efeitos relevantes sobre o seu caixa oriundos desta contratação.
Barueri, 04 de janeiro de 2019.
CLOVIS POGGETTI JUNIOR
Vice-Presidente Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores

Material Fact
Derivative Contract
CIELO S.A. (“Company”) (B3: CIEL3 / Nasdaq International: CIOXY) pursuant to provisions of Paragraph 4
of Article 157 of Law No. 6.404/76 and CVM Instruction No. 358/02, informs its shareholders and the
market that its Board of Directors approved on this date the possibility for the management to structure
a derivative contract to hedge against the exposure to foreign currency related to the company’s bonds,
originally denominated in US dollars, totaling up to US$470,000,000.00 of principal, plus interest and
taxes, through currency swap and/or non-deliverable forward – NDF.
This transaction may be contracted during 2019, and its main objective is to assure the maintenance of
the Company’s hedging policy against foreign currency fluctuations. Furthermore, the Company does not
expect material effects on its cash arising out of such a contract.
Barueri, January 4, 2019.
CLOVIS POGGETTI JUNIOR
Chief Financial and Investor Relations Officer

