
 

 

 
 

 

 
5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição 

Pública, com Esforços Restritos de Distribuição 
 
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, vem comunicar a seus acionistas e ao mercado em geral, 

que foi aprovada pelo Conselho de Adminsitração em reunião realizada nesta data, a 5ª (quinta) emissão 

de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única da Companhia 

(“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), conforme condições descritas a seguir:  

 

Serão emitidas até 3.000.000 (três milhões) Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um 

mil reais) na Data de Emissão, qual seja 18 de junho de 2019 (“Valor Nominal Unitário” e “Data de 

Emissão”, respectivamente), totalizando o montante de até R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) na 

Data de Emissão (“Valor Total da Emissão das Debêntures”). A Emissão será objeto de distribuição pública 

com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, 

conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e será destinada exclusivamente a investidores profissionais, 

nos termos da legislação vigente. 

 

Os recursos oriundos da captação por meio da Emissão serão utilizados para reperfilamento de dívidas da 

Companhia, no curso ordinário de seus negócios, sendo que, em até 3 (três) dias antes da realização do 

Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), será admitida uma redução no Valor Total da 

Emissão das Debêntures, a exclusivo critério da Companhia, em função da redução do valor necessário 

para cumprimento da destinação de recursos, observado o valor total da Emissão de Debêntures mínimo 

de R$2.000.000.000,00 (dois bilhões reais). 

 

As Debêntures terão prazo de vencimento de 3 (três) anos, contados da Data de Emissão, vencendo-se, 

portanto, em 18 de junho de 2022.  

 

Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nas 

Debêntures, organizado por instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, 

sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, observado o disposto no artigo 3º da 

Instrução CVM 476, para definição da Remuneração (conforme abaixo definido) (“Procedimento de 

Bookbuilding”), observados os limites máximos previstos na Escritura de Emissão. 

 

Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros correspondentes à variação acumulada da 

taxa média diária de juros dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na 

forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela 

B3 no informativo diário disponível em sua página na rede mundial de computadores 

(http://www.b3.com.br) (Taxa DI), a ser definida de acordo com o Procedimento de Bookbuilding e, em 

qualquer caso, limitado a 104,00% (cento e quatro por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e 

dois) Dias Úteis (“Remuneração” e “Juros Remuneratórios”, respectivamente). 



 

 

 
 

 

 

As condições gerais e prazos da Emissão estão divulgados na ata da Reunião do Conselho de 

Administração da Companhia realizada na presente data, a qual se encontra arquivada na sede da 

Companhia, nos sites da CVM (http://www.cvm.gov.br), da B3 (http://www.b3.com.br) e da Companhia 

(https://ri.cielo.com.br/). 

 

Este Fato Relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não 

deve ser interpretado como um material publicitário da Emissão ou de venda das Debêntures. 

 

Barueri, 23 de maio de 2019. 

 

 

GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DE SOUSA 

Vice-Presidente Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores 

 


