Assinatura de Aditamento ao Acordo de Acionistas em razão da
conclusão de cisão parcial do patrimônio do BB Banco de
Investimento S.A., com a transferência da sua participação
acionária na CIELO S.A. para a BB Elo Cartões Participações S.A.
A CIELO S.A. (“Companhia”) (B3: CIEL3), em atendimento ao disposto no §4º do artigo 157 da
Lei 6.404/76 e na Instrução CVM 358/02, conforme alterada, em complemento ao Comunicado
ao Mercado de 18 de janeiro de 2019, vem comunicar a seus acionistas e aos demais
interessados que, após a aprovação dos órgãos reguladores, supervisores e fiscalizadores,
conforme legislação aplicável, foi concluída a cisão parcial (“Operação”) do patrimônio do BB
Banco de Investimento S.A. (“BB BI”), correspondente à participação acionária detida pelo BB
BI na Companhia, e a transferência da parcela cindida para a BB Elo Cartões Participações S.A.
(“BB Elo”). O BB BI e a BB Elo são subsidiárias integrais do Banco do Brasil S.A.
Em decorrência da conclusão da Operação, foi firmado nesta data o Aditamento Quarto ao
Acordo de Acionistas da Companhia entre Columbus Holding S.A. (entidade pertencente ao
grupo Bradesco S.A.) e a BB Elo, como nova acionista da Companhia, sucedendo o BB BI nos
mesmos direitos e obrigações anteriormente detidos. A íntegra do Aditamento Quarto ao
Acordo de Acionistas da Companhia encontra-se arquivado na sede da Companhia e
disponível

para

consulta

nos

sites

da

CVM

(http://www.cvm.gov.br),

da

(http://www.b3.com.br) e da Companhia (https://ri.cielo.com.br/).
Barueri, 04 de dezembro de 2019.

Gustavo Henrique Santos de Sousa
Vice-Presidente Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores

B3

Signature of Amendment to the Shareholders' Agreement due
to the conclusion of the partial spin-off of the assets of BB
Banco de Investimento S.A., with the transfer of its equity
interest in CIELO S.A. to BB Elo Cards Participações S.A.
CIELO S.A. (“Company”) (B3: CIEL3), in compliance with the provisions of Paragraph 4 of Article
157 of Law 6,404 / 76 and CVM Instruction 358/02, as amended, in addition to the Notice to the
Market of January 18 2019, hereby announces to its shareholders and other interested parties
that, after the approval of the regulatory, supervisory and supervisory bodies, pursuant to
applicable law, the partial spin-off (“Transaction”) of the assets of BB Banco de Investimento
S.A. (“BB BI”), corresponding to the equity interest held by BB BI in the Company, and the
transfer of the spin-off portion to BB Elo Cards Participações S.A. (“ BB Elo”). BB BI and BB Elo
are wholly owned subsidiaries of Banco do Brasil S.A.
As a result of the conclusion of the Transaction, the Fourth Amendment to the Company's
Shareholders Agreement between Columbus Holding S.A. (an entity belonging to the
Bradesco S.A. group) and BB Elo, as the Company's new shareholder, was signed on this date,
succeeding BB BI in the same rights and previously held obligations. The full text of the Fourth
Amendment to the Company's Shareholders' Agreement is filed at the Company's
headquarters and available for consultation on the CVM websites (http://www.cvm.gov.br), B3
(http://www.b3.com.br) and the Company (https://ri.cielo.com.br/).
Barueri, December 4, 2019.

Gustavo Henrique Santos de Sousa
Chief Financial and Investor Relations Officer

For further information, please contact the Investor Relations team:
ri@cielo.com.br
ir.cielo.com.br
Phone: +55 11 2596 8453

