Aviso aos Acionistas

24 de abril de 2014

Pagamento de Dividendos
A Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A. (“Companhia”) (BM&FBOVESPA:
VLID3 ON), comunica aos Senhores Acionistas que na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 24 de abril de 2014,
aprovou o pagamento aos acionistas de dividendos, com base no balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2013,
no montante de R$7.951.894,21 (sete milhões, novecentos e cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e
um centavos), equivalente ao valor bruto de R$ 0,143029286 por ação.
O pagamento será realizado no dia 09 de maio de 2014, com base na posição acionária constante dos registros da Companhia
no dia 24 de abril de 2014, sendo as ações da Companhia negociadas “ex-direitos” a partir de 25 de abril de 2014, 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.

Carlos Affonso Seigneur d’Albuquerque
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Sobre a Valid:
A VALID é uma empresa brasileira, com presença global e produção nos Argentina, Espanha e EUA. Criada em 1957, hoje é a quarta maior produtora de cartões financeiros
do mundo e faz parte da vida de milhões de cidadãos pelo mundo, provendo soluções em meios de pagamento, telecomunicações, sistemas de identificação e certificação
digital. Por trás das transações de pagamentos, ligações de celular ou identificação de pessoas, estão processos e tecnologias de ponta da VALID, garantindo eficácia,
segurança, confiabilidade, mobilidade, conectividade e gerando valor aos nossos clientes. Com um valor de mercado de aproximadamente R$ 2 bilhões e mais de 6 mil
funcionários, a VALID é uma das principais fornecedoras de soluções nos mercados emque atua, oferecendo aos clientes as melhores e completas ofertas de serviços e
produtos. Para mais informações sobre a VALID, acesse o site www.valid.com.br/ri.
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