FATO RELEVANTE
Repactuação Integral da Dívida com Vencimento em 2021
Rio de Janeiro, 08 de junho de 2021 - A multinacional brasileira Valid Soluções S.A. (“Companhia”)
(B³: VLID3 ON), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76,
conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº
358/2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que concluiu com
sucesso o processo de captação de recursos através da 8ª Emissão de Debêntures da Companhia,
que teve os bancos Itaú BBA, Bradesco BBI, UBS BB, Santander e ABC Brasil como coordenadores.
A referida emissão de debêntures garantiu a entrada de R$ 530.700.000,00 de recursos no caixa da
Empresa e representou a etapa final no equacionamento da estrutura de capital da Companhia
programado para o ano de 2021, que teve, ainda, como etapas anteriores: i) o aumento de capital
privado de R$ 99 milhões concluído em Março desse ano; ii) a rolagem das dívidas com Banco Safra e
Banco BTG Pactual, que totalizam R$ 80.000.000,00 e, por fim, iii) a obtenção de nova linha de
crédito com a Caixa Econômica Federal no montante de R$ 70.000.000,00.
Com base nas operações realizadas e na retomada gradual das operações, a Companhia estima que
deverá encerrar o ano de 2021 com sua relação Dívida Líquida/EBITDA significativamente abaixo dos
3,2x apresentados ao fim de 2020. Além disso, o novo prazo médio do endividamento bruto da
Companhia passa a ser de 19 meses versus 11,5 meses com base no fechamento de 2020.
Mais informações poderão ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores da
Companhia, por meio do telefone (21) 3479-9100, ou por meio do e-mail: ri@valid.com.
Renato Tyszler
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Sobre a Valid:
Vivemos na economia da confiança. Nessa economia, a moeda é a identidade, e identificação é o que dá valor a ela. Para a Valid (B³: VLID3 - ON), identificação é reconhecer
algo ou alguém como verdadeiro. Estamos no seu RG, nos seus cartões de banco, nas transações que faz pelo celular e em todos esses lugares, usamos tecnologia de ponta.
Somos 6,000 colaboradores em 16 países levando em consideração as particularidades culturais e regionais, para entregar soluções personalizadas e integradas. No Brasil
somos a maior empresa em emissão de documentos de identificação, no mundo ocupamos a 5ª posição na produção de SIM Cards e estamos entre os 10 maiores
fabricantes de cartão do planeta. Identificação é nossa razão de ser. Para saber mais, acesse www.valid.com

MATERIAL FACT
Renegotiation of the Entire Debt Maturing in 2021
Rio de Janeiro, June 8th, 2021 - The multinational Brazilian Company, Valid Soluções SA
(“Company”) (B³: VLID3 ON), in compliance with Law 6.404/76, as amended (“Brazilian
Corporation Law”), and Instruction 358/2002 of the Brazilian Securities and Exchange
Commission (“CVM”), hereby announces to its shareholders and the market in general that the
Company succeeded in concluding its fund-raising through the Company’s 8th Debentures
Issuance, which had the banks Itaú BBA, Bradesco BBI, UBS BB, Santander and ABC Brasil as
coordinators.
This debentures issuance guaranteed a cash addition of R$ 530,700,000.00 to the Company’s
balance and represented the final step in its capital structure optimization scheduled for the
year of 2021, which had, as previous steps: i) the private capital increase in the total amount of
R$ 99 million, concluded in March 2021; ii) rolling over the debt with Banco Safra and Banco BTG
Pactual, totaling R$ 80,000,000.00, and iii) obtaining a new line of credit with Caixa Econômica
Federal, in the total amount of R$ 70,000,000.00.
With these operations and the gradual resumption of the activities, the Company forecasts that
that it should end 2021 with its Net Debt/EBITDA ratio significantly below the 3.2x presented at
the end of 2020. Also, the new average maturity of the Company’s gross debt is 19 months,
versus 11.5 months at the end 2020.
Further information may be obtained from the Company’s Investor Relations Department, by
phone (21)3479-9100, or by e-mail: ri@valid.com
Renato Tyszler
CFO & IRO

About Valid:
We live in the trust economy. In this economy, currency is an identity, and identification is what gives it value. For Valid (B³: VLID3 - ON), identification is to recognize
something or someone as true. We are on your ID, on your bank cards, in your mobile transactions and in all these places, we use cutting edge technology. We are 6,000
employees in 16 countries, considering cultural and regional particularities, to deliver personalized and integrated solutions. In Brazil we are the largest company in
issuing identification documents, in the world we occupy the 5th position in the production of SIM Cards, and we are among the 10 largest card manufacturers in the
planet. Identification is our raison d’être. To learn more, visit www.valid.com.

