COMUNICADO AO MERCADO
Valid adquire “fintech” especializada em transações financeiras e pagamento instantâneo
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2019 - A multinacional brasileira de identificação segura Valid Soluções S.A.
(“Companhia”) (B³: VLID3 ON), com base no §4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e na
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, conforme alterada, seguindo a estratégia de
expansão da sua presença digital e especializada na identificação de pessoas, objetos e transações, anuncia a
aquisição de 51% da participação acionária da BluPay Tecnologia de Dados S.A. (“BluPay S.A”), “fintech”
especializada em transações financeiras baseada em tecnologia blockchain, que garante a rastreabilidade,
privacidade e irretratabilidade das transações realizadas entre as partes de forma imediata e confiável.
A Valid é um dos mais importantes players de tecnologia para emissão de carteiras de motoristas, identidades
civis, certificados digitais, além de cartões bancários e virtuais nos mais diversos setores da economia, como
governo, bancos, telecomunicações, educação, saúde, entretenimento e varejo.
A Valid investe permanentemente para manter-se como um parceiro estratégico e diferenciado no mercado,
preservando os aspectos de privacidade e de conformidade que passam a figurar cada vez mais no mapa de
riscos de controladores e operadores de dados.
Transações envolvendo identificação presencial e remota passam a ser primordiais para o desenvolvimento de
um país mais digital, especialmente em operações de pagamento. Atualmente, operações de identificação e
pagamentos convergem cada vez mais para a melhoria da experiência digital, mitigando riscos inerentes de
privacidade e segurança. Este movimento potencializa as competências core da Companhia para a oferta de
novos serviços e soluções aos nossos clientes e parceiros.
A BluPay já possui um produto funcional para viabilizar o core transacional de pagamentos e vai atuar no
processamento de transações atendendo a modelagem da arquitetura do pagamento instantâneo. A Aquisição
reforça a estratégia da Valid em crescer cada vez mais na oferta de soluções digitais, que hoje já representam
aproximadamente 10% do faturamento da Companhia. A solução de pagamento instantâneo vem incrementar e
complementar o nosso portfólio de soluções tais como: identificação digital, certificados digitais, mobile
banking, desmaterialização, gerenciamento de cidades inteligentes, entre outros.

Sobre a Valid:
A Valid (B³: VLID3 - ON) torna a sua vida digital mais segura com soluções que garantem identificação em documentos, smartphones, cartões com chip, certificados digitais,
aplicativos bancários, meios de transporte e onde mais os dados de clientes de todo o mundo estiverem. Seis mil funcionários em 16 países consideram as particularidades de
cada cultura e região para criar soluções personalizadas e integradas, colocando a Valid como relevante player global na esfera da vida conectada. Identificando objetos,
transações e pessoas com segurança, é hoje a maior empresa na emissão de documentos de identificação no Brasil, 5ª maior produtora de SIM Cards do mundo e está entre as 10
maiores fabricantes de cartões bancários do planeta. Você se conecta, a Valid protege. Para saber mais, acesse www.valid.com.

O valor de aquisição da BluPlay S.A será de R$ 3,9 milhões e poderá atingir ao valor total de R$ 25,8 milhões,
desde que cumpridas condições previstas no contrato e métricas previamente estabelecidas.

“Estamos orgulhosos em dar este passo importantíssimo ao adquirir 51% da Blupay e com esta ação, posicionar
a Valid no ecossistema de transações financeiras passando a oferecer o que há de mais avançado, seguro e
eficiente em termos de tecnologia, totalmente em linha com o nosso core business de identificação de pessoas,
objetos e transações.” disse Carlos Affonso, CEO da Valid.
“Valid e BluPay, juntas, vão levar Inovação, Segurança e Transparência a seus clientes. Entramos na era do
pagamento na velocidade da internet e suas possibilidades infinitas com toda tradição e segurança que o
mercado já conhece. Nossos objetivos em comum nos levam no caminho da inovação” disse Rubens Rocha,
Fundador da BluPay.
Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Relações com Investidores.

Rita Cristiane Ribeiro Carvalho
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
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