COMUNICADO AO MERCADO
Novo Programa de Recompra de Ações
Rio de Janeiro, 05 de março 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 Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 358/02, comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral, após reunião do Conselho de Administração realizada nesta data: (a) o
encerramento do programa de recompra de ações de emissão da Companhia iniciado em 02 de fevereiro de 2017, por meio
do qual foram adquiridas 524.000 (quinhentos e vinte e quatro mil) ações ordinárias de emissão da Companhia para
permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento e (b) a abertura de um Novo Programa de Recompra de
ações ordinárias de emissão da Companhia, de acordo com as seguintes condições:
(i)

Objetivo: Aquisição de ações da Companhia, sem redução do capital social, para posterior cancelamento, alienação
e/ou para fazer frente às obrigações da Companhia decorrentes do Plano de Incentivo de Longo Prazo dirigido a seus
seus profissionais e aos de suas controladas;

(ii)

Quantidade máxima autorizada: até 1.000.000 (um milhão) de ações ordinárias, correspondentes a aproximadamente
1,44% das ações em circulação. Haja vista que tal quantidade está abaixo do limite máximo, o Conselho de
Administração poderá rever a qualquer tempo a quantidade ora autorizada, complementando o limite legal permitido.
Fica atribuída à Diretoria competência para determinar a conveniência e oportunidade da realização das operações,
bem como as quantidades de ações a serem negociadas, observados os limites estabelecidos;

(iii)

Prazo máximo para a realização das operações: 18 meses contados desta data, expirando-se em 6 de setembro de
2019;

(iv)

Nos termos da Instrução CVM nº 567, a Companhia tem em circulação 69.216.450 (sessenta e nove milhões, duzentos
e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta) ações ordinárias;

(v)

Instituições financeiras que atuarão como intermediárias:
•

BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477, 14º andar-parte, São Paulo/SP, CNPJ/MF no. 43.815.158/0001-22

•

Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr.,700 – 12º andar, São Paulo/SP, CNPJ/MF no. 42.584.318/0001-07

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 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$ 1,5 bilhão e cerca de 6 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.

