FATO RELEVANTE

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2014 - A Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.
(“Companhia”) (BM&FBOVESPA: VLID3 ON), comunica aos seus investidores e ao mercado que, foi aprovada em reunião do
Conselho de Administração da Companhia a alteração da sua Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante (“Política de
Divulgação”), conforme os termos da Instrução CVM nº 358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 547/2014, prevendo que a
divulgação de qualquer ato ou fato relevante da Companhia poderá ser realizada por meio de pelo menos 1 (um) portal de
notícias com página na rede mundial de computadores que disponibilize, com acesso gratuito, o anúncio do ato ou fato
relevante em sua integridade.
Desse modo, a divulgação de qualquer ato ou fato relevante da Companhia passa a ocorrer por meio (i) da página na rede
mundial de computadores do portal da Companhia (http://ri.valid.com.br), (ii) das páginas na rede mundial de computadores
dos portais de notícias (http://www.portalneo1.net e http://www.valor.com.br/valor-ri/fatos-relevantes), (iii) do sistema de
envio de Informações Periódicas e Eventuais da CVM (Sistema IPE).
Conforme previsto na Política de Divulgação, não obstante a divulgação de ato ou de fato relevante pelos canais
supramencionados, qualquer fato relevante também poderá ser publicado em jornais de grande circulação. A Companhia
informa, ainda, que atualizará seu formulário de referência e cadastral para refletir as alterações mencionadas.

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 RS$ 2 bilhões e mais de 6 mil
funcionários, a VALID é uma das principais fornecedoras de soluções nos mercados em que 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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