Cielo Comunica a Descontinuidade do Guidance e Estabelece a
Distribuição de Proventos para os Demais Trimestres de 2019
A CIELO S.A. (“Companhia”) (B3: CIEL3 / OTC Nasdaq International: CIOXY) comunica aos seus acionistas,
ao mercado e aos demais interessados, e em atendimento ao disposto no Parágrafo 4o do Artigo 157 da
Lei no 6.404/76 e Instrução CVM no 358/2002, que decidiu por descontinuar a projeção (Guidance)
divulgada em 29 de janeiro de 2019 de lucro líquido entre R$2,3 e R$2,6 bilhões para o ano de 2019, sem
que sejam estabelecidas novas estimativas.
Adicionalmente, a Companhia estabelece a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
(“Proventos”) relativos aos segundo, terceiro e quarto trimestres de 2019 em 30% (trinta por cento) do
lucro líquido a ser apurado nos respectivos periodos e ajustado na forma prevista pelo artigo 202 da Lei
de Sociedades por Ações.
Tais decisões refletem o ambiente competitivo no qual a Cielo está inserida e que tem se tornado mais
acirrado ao longo dos últimos meses em face de ações anunciadas e implementadas por outras
companhias do setor.
Oportunamente, a Companhia divulgará por meio de Aviso aos Acionistas mais informações acerca dos
pagamentos de Proventos mencionados neste Fato Relevante.

Barueri, 24 de maio de 2019.
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE SOUSA
Vice-Presidente Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores

Cielo Informs the Guidance Discontinuity and Establishes the
Distribution of Dividends for the other Quarters of 2019
CIELO S.A. ("Company") (B3: CIEL3 / OTC Nasdaq International: CIOXY) hereby informs its shareholders,
the market and other interested parties, and in compliance with Paragraph 4 of Article 157 of Law
6,404/76 and Instruction (CVM) no. 358/2002, that have decided to discontinue the Guidance announced
on January 29, 2019 of net income between R$2.3 and R$2.6 billion for the year 2019 without establishing
new estimates.
Additionally, the Company establishes the payment of dividends and interest on capital ("Dividends")
related to the second, third and fourth quarters of 2019 at 30% (thirty percent) of the net income to be
recorded in the respective periods and adjusted as provided in article 202 of the Brazilian Corporate Law.
This decision reflects the competitive environment in which Cielo is inserted and has become fiercer over
the last months which reflected in new offers announced and implemented by other companies in the
sector.
Timely, the Company will disclose more information about the Dividends payments mentioned in this
Material Fact.

Barueri, May 24, 2019.
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE SOUSA
Chief Financial and Investor Relations Officer

