FATO RELEVANTE
Resgate Antecipado Facultativo Total da 6ª Emissão de Debêntures

Rio de Janeiro, 9 de julho de 2018 - A Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e
Identificação S.A. (“Companhia”) (B3: VLID3 ON), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem comunicar aos seus acionistas,
debenturistas e ao mercado em geral que, nos termos do item 5.2 do “Instrumento Particular de Escritura da 6ª
(sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única,
para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, da Valid Soluções e Serviços de Segurança em
Meios de Pagamento e Identificação S.A.” , celebrado em 30 de maio de 2016 e seu instrumento de consolidação
celebrado em 24 de junho de 2016, realizará, em 27 de julho do corrente ano, o resgate antecipado facultativo
total das Debêntures em circulação. Em conformidade com o exposto na Escritura de Emissão, o Resgate
Antecipado Facultativo Total será realizado de acordo com os seguintes procedimentos: (i) o referido Resgate é
direcionado a todos os titulares de Debêntures em circulação, em igualdade de condições; (ii) as Debêntures
serão resgatadas pelo saldo do Valor Nominal de cada uma das Debentures, acrescido: (a) da remuneração,
calculada pro rata temporis desde a data de pagamento de remuneração imediatamente anterior, até a data do
efetivo resgate antecipado; (b) de prêmio (flat) de 0,30% (trinta centésimos por cento) incidente sobre o saldo do
Valor Nominal de cada uma das Debentures , acrescido dos Juros Remuneratórios, nos termos da Escritura de
Emissão.
No interesse de seus acionistas e em cumprimento às melhores práticas de governança corporativa, a Companhia
manterá o mercado oportunamente atualizado sobre informações relevantes relacionadas a este tema.
Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Relações com Investidores.

Rita Cristiane Ribeiro Carvalho
Diretora Financeira e de Relações com Investidores

Sobre a Valid:
A Valid (BM&FBOVESPA: VLID3 ON) é uma empresa global com mais de 60 anos de operação e amplo portfólio de soluções tecnológicas de segurança para os mercados financeiro
e bancário, de telefonia móvel, identificação de pessoas, objetos e transações, gerenciamento de dados, internet das coisas (IoT) e track & trace. Com 6 mil funcionários e um
faturamento de R$ 1,6 bilhão em 2017, a Valid está presente em 16 países. A empresa possui hoje mais de 60% de market share dos documentos de identificação emitidos no
Brasil, é a 5ª maior produtora de SIM Cards do mundo e está entre as 10 maiores companhias fabricantes de cartões bancários do planeta. A atuação da Valid considera as
particularidades de cada região e cultura para criar soluções personalizadas e integradas para seus clientes. Para saber mais, acesse www.valid.com.

