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.

MATERIAL FACT
Total Optional Early Redemption of the 6th Issue of Debentures
Rio de Janeiro, July 9, 2018 - Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação
S.A. (“Company”), (B3: VLID3 ON), pursuant to the provisions of CVM Instruction 358 of January 3, 2002, as
amended, hereby announces to its shareholders, debenture holders and to the market in general that, in
compliance with item 5.2 of the “Private Deed of the Sixth (6th) Issue of Simple Debentures, Not Convertible into
Shares, Unsecured, in a Single Series, for Public Distribution with Restricted Placement Efforts of Valid Soluções e
Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.”, signed on May 30, 2016 and its
consolidation document signed on June 24, 2016, will carry out the total optional early redemption of the
outstanding Debentures on July 27th of the current year. Pursuant to the provisions of the Issue Deed, the Total
Optional Early Redemption will be carried out in compliance with the following procedures: (i) the said
Redemption is for all holders of outstanding Debentures, under equal conditions; (ii) the Debentures will be
redeemed for the balance of the Par Value of each of the Debentures, plus (a) of the compensation, calculated
pro rata temporis from the date of payment of the immediately previous remuneration, until the actual date of
the anticipated redemption; (b) of a flat premium of 0.30% (thirty hundredths percent) on the balance of the Par
Value of each of the Debentures, plus Compensation Interest, pursuant to the Issue Deed.
In the interest of its shareholders and in compliance with the best corporate governance practices, Company will
keep the market timely updated on any relevant information regarding this topic.
For further information, please contact the Investor Relations Department.

Rita Cristiane Ribeiro Carvalho
CFO and Investor Relations Officer

About Valid:
Valid (BM&FBOVESPA: VLID3 ON) is a global company with more than 60 years of experience in the market and a broad portfolio of technological security solutions for the
financial and banking markets, as well as mobile, identification, data management, Internet of Things (IoT) and track & trace. Valid has more than 6,000 employees, a presence in
16 countries and revenue of R$1.6 billion in 2017. The company currently has more than a 60% share of the market for the issuance of identification documents in Brazil, is
the fifth-largest producer of SIM Cards in the world, and is among the world’s ten largest manufacturers of banking cards. Valid takes into account the peculiarities of each region
and culture to create customized and integrated solutions for its clients. For more information, go to www.valid.com.

