Fato Relevante
A CIELO S.A. (“Cielo” ou “Companhia”) (B3: CIEL3 / OTC: CIOXY), em cumprimento ao disposto no §4º do
artigo 157 da Lei 6404/76 e na Resolução CVM 44/21, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral
que o Sr. Gustavo Sousa encerrou o seu ciclo de gestão à frente da Companhia.
Gustavo juntou-se à Cielo como CFO há mais de três anos e participou de um ciclo de transformação dos
negócios da empresa planejado com o Conselho de Administração. A primeira etapa deste ciclo de
transformação compreendeu a captura de melhorias operacionais e financeiras, com consequente
crescimento dos resultados da Companhia. Em maio de 2021, Gustavo tornou-se CEO e continuou essa
transformação com ênfase em desinvestimentos de ativos não estratégicos, eficiência de custos e
melhoria de rentabilização de produtos. Conforme inicialmente planejado, a Cielo obteve expansões
consecutivas de resultado, crescimento do volume transacionado e retomada dos ganhos de market
share.
Com a conclusão desse ciclo de transformação operacional e financeira, Gustavo segue para outro desafio
profissional. O Conselho de Administração registra seu agradecimento e votos de sucesso no seu novo
desafio.
O próximo ciclo de gestão da Cielo terá ênfase em transformação digital, expansão das linhas de negócios
e continuidade de crescimento de market share com maior rentabilidade. Tão logo o nome do novo CEO
da Cielo para capitanear este novo ciclo seja definido, a Companhia fará a devida comunicação ao
mercado.
A Sra. Renata Andrade Daltro dos Santos, funcionária da Cielo há onze anos e Vice-Presidente Comercial
de Grandes Contas desde novembro de 2020, assume interinamente a Presidência da Cielo.

Barueri, 03 de agosto de 2022.

Filipe Augusto dos Santos Oliveira
Diretor Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores

Confirme a veracidade deste documento através dos links:
• Página de Relações com Investidores da Cielo
• Página de consulta de documentos da CVM

Para mais informações, contate o time de RI:
ri@cielo.com.br
Tel: +55 11 2596 8453

Site: ri.cielo.com.br

Material Fact
CIELO S.A. (“Cielo” or “Company”) (B3: CIEL3 / OTC: CIOXY), in compliance with the provisions of §4 of
article 157 of Law 6404/76 and CVM Resolution 44/21, informs its shareholders and the market in general
that Mr. Gustavo Sousa concluded his management cycle in the Company.
Gustavo joined Cielo as CFO more than three years ago and participated in a cycle of business
transformation planned alongside with the Board of Directors. The first stage of this transformation cycle
comprised the capture of operational and financial improvements, with consequent growth in the
company's results. In May 2021, Gustavo became CEO and continued this transformation with an
emphasis on divestments of non-strategic assets, cost efficiency and product profitability improvements.
As initially planned, Cielo achieved consecutive growth in results, growth in total payment volumes and
market share.
With the conclusion of this operational and financial transformation cycle, Gustavo moves on to another
professional challenge. The Board of Directors registers its gratitude and wishes for success in his new
challenge.
Cielo's next management cycle will focus on digital transformation, expansion of business lines and
continued market share growth with greater profitability. As soon as the name of Cielo's new CEO to lead
this new cycle is defined, the Company will make the appropriate communication to the market.
Mrs. Renata Andrade Daltro dos Santos, a Cielo employee for eleven years and Commercial Vice President
of Large Accounts since November 2020, assumes the interim Presidency of Cielo.

Barueri, August 3rd, 2022.

Filipe Augusto dos Santos Oliveira
Chief Financial Officer and Investor Relations Officer

Confirm the veracity of this document through the links:
• Cielo's Investor Relations Page
• CVM’s document search page

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

