AVISO AOS ACIONISTAS

Pagamento de Dividendos
Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2017 - A Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação
S.A. (“Companhia”) (BM&FBOVESPA: VLID3 ON), comunica aos seus investidores e ao mercado que, em Reunião do Conselho
de Administração, realizada na data de hoje, aprovou o pagamento aos acionistas de dividendos, com base no balanço
patrimonial levantado em 30 de setembro de 2017, no montante de R$14.102.535,00 (quatorze milhões, cento e dois mil,
quinhentos e trinta e cinco reais), equivalentes ao valor bruto de R$ 0,200000000 por ação.
O pagamento será realizado no dia 24 de novembro de 2017, com base na posição acionária constante dos registros da
Companhia no dia 14 de novembro de 2017, sendo as ações da Companhia negociadas “ex-direitos” a partir de 16 de
novembro de 2017, inclusive.
O pagamento ocorrerá através da instituição depositária das ações – Banco Bradesco S.A. (“Banco Bradesco”), mediante
crédito automático para acionistas correntistas e acionistas que já tenham informado ao Banco Bradesco o número de seu CPF
ou CNPJ e a respectiva conta bancária.
Os acionistas que não tenham feito essa indicação deverão dirigir-se a uma Agência Bradesco para atualização dos dados
cadastrais.
Informamos que os acionistas detentores de ações custodiadas na BM&F BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros, receberão os proventos por intermédio de seus agentes de custódia.

Rita Cristiane Ribeiro Carvalho
Diretora Financeira e de Relações com Investidores

Sobre a Valid:
A multinacional brasileira Valid é provedora global de soluções seguras com presença no Brasil, Argentina, Espanha, México,
Estados Unidos, Ásia, África e Oriente Médio. Criada em 1957, hoje é uma das principais produtoras de cartões financeiros e a
quinta maior fornecedora de SIM Cards do mundo. Com um valor de mercado de aproximadamente R$ 1,3 bilhão e cerca de 7 mil
funcionários, a Valid fornece soluções em Meios de Pagamentos, Mobile, Identificação e Certificação Digital. Para mais
informações, acesse o site www.valid.com/ri.

