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COMUNICADO AO MERCADO 

Direção da Área de RI e M&A 
 
 
São Paulo, 17 de agosto de 2020. A CSU CardSystem S.A. (B3: CARD3) (“Companhia” ou 

“CSU”), empresa líder no mercado brasileiro de prestação de serviços de alta tecnologia 

voltados ao consumo, relacionamento com clientes, processamento e transações eletrônicas, 

informa a contratação do Sr. José Eduardo Martins Leoni para a posição não estatutária de 

Diretor de Relações com Investidores, Fusões e Aquisições, com os objetivos de gestão da área 

de relações com investidores (“RI”), visando ampliar a liquidez e a base acionária, e atuação na 

área de fusões e aquisições (“M&A”) para explorar oportunidades de crescimento inorgânico. 

Sr. Leoni é administrador graduado na Universidade de São Paulo – USP, com mestrado em 

finanças na mesma instituição e possui 13 anos de experiência profissional, dos quais seis na 

Sinqia S.A. como gerente de RI e M&A, tendo conduzido a migração do Bovespa Mais para o 

Novo Mercado, participado de 8 das 10 aquisições após o IPO e auxiliado no follow-on de R$ 

363 milhões no Brasil e exterior; e sete na B3 S.A – Brasil Bolsa, Balcão, onde atuou nas área de 

(i) desenvolvimento de empresas, (ii) regulação de emissores e (iii) RI. 

 

 

Ricardo Ribeiro Leite 

Diretor de Relações com Investidores 
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NOTICE TO THE MARKET 

Management of the IR and M&A Dept. 
 
 

São Paulo, August 17th, 2020. The CSU CardSystem S.A. (B3: CARD3) (“Company” or “CSU”), 

the leading Company in the Brazilian market for high-tech services focused on consumption, 

customer relations, and electronic transaction processing, announces the hiring of Mr. José 

Eduardo Martins Leoni to the non-statutory position of Director of Investor Relations, Mergers 

and Acquisitions, with the objectives of management of the department of Investor Relations 

(“IR”), aiming to expand the liquidity and the shareholder’s base, and the acting in the 

department of Mergers and Acquisitions (“M&A”) to explore inorganic growth opportunities. 

Mr. Leoni is a administrator graduated in the University of São Paulo – USP, with Master in 

Finance in the same institution and own more than 13 years of professional experience, in 

which six in Sinqia S.A, as manager of IR and M&A, having conducted the migration from the 

“Bovespa Mais” to the “Novo Mercado”, participating in 8 out of 10 acquisitions after the IPO 

and supporting the R$ 383 million follow-on in Brazil and abroad; and seven years in B3 S.A – 

Brasil Bolsa, Balcão, where operated in the areas of (i) companies development (ii) issuers 

regulation and (iii) IR. 

 

 

Ricardo Ribeiro Leite 

Investor Relations Officer 
 

 


