AVISO AOS DEBENTURISTAS
Pagamento do Principal e Juros relativos à 5ª Emissão de Debêntures
Rio de Janeiro, 22 de junho de 2018 - A Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.
(“Companhia”) (B3: VLID3 ON), informa aos detentores das debêntures referentes à 5ª Emissão de Debêntures Simples Não
Conversíveis em Ações, Série Única, emitidas em 24 de junho de 2015, que realizará o pagamento da amortização no valor de
R$ 62.500.000,00 e da 6ª parcela de juros semestrais no valor total de R$ 2.152.941,25 , totalizando R$ 64.652.941,25,
distribuídos da seguinte forma:
Quantidade de Debêntures emitidas: 6.250
Principal: R$ 10.000,00 por debênture
6ª parcela de juros: R$ 344,470600 por debênture
O valor, líquido das retenções de impostos, será creditado nas contas correntes indicadas pelos debenturistas no momento da
subscrição das Debêntures no dia 25 de junho de 2018.
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.

