LINX S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ: 06.948.969/0001-75
NIRE: 35.300.316.584

COMUNICADO AO MERCADO

A Linx S.A. (“Linx” ou “Companhia”), companhia aberta, com sede em São Paulo (SP), em
cumprimento ao disposto no § 6º do artigo 12 da Instrução CVM 358/02, informa o recebimento
do comunicado anexo do Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”), localizado em Praça Alfredo Egydio de
Souza Aranha, n° 100 – Torre Olavo Setubal, 04344-902, Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, Brasil, informando que atingiu participação correspondente a 5,09% do capital social da
Companhia, totalizando 9.641.045 (nove milhões, seiscentos e quarenta e um mil e quarenta e
cinco) ações como consequência da recente aquisição de ações ordinárias da Companhia em
operações realizadas em bolsa de valores.

O Itaú informou, ainda, que tal participação societária é detida unicamente para fins de
investimento e que não altera a composição do controle acionário ou a estrutura administrativa
da Companhia.

Segue anexo a este comunicado o documento supracitado na íntegra.

São Paulo, 14 de julho de 2020.

Ramatis Rodrigues
Diretor de Relações com Investidores

LINX S.A.
Publicly-Held Company
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF): 06.948.969/0001-75
Company Registry (NIRE): 35.300.316.584

NOTICE TO THE MARKET
Linx S.A. (“Linx” or “Company”), leading provider of retail management software in Brazil, informs
that it has received a declaration from Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”), located at Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, n° 100 – Torre Olavo Setubal, 04344-902, City of São Paulo, State of
São Paulo, Brazil, stating that they reached an ownership interest corresponding to 5.09% of total
common shares issued by the Company, totaling 9,641,045 (nine million, six hundred and fortyone thousand and forty-five) shares as a consequence of the recent acquisition of common
shares of the Company in operations held on the stock exchange.

Itaú also informed that this is an investment for portfolio diversification and that does not change
the composition of the shareholding control or management of the Company.

The full communication letter follows below.

São Paulo, July 14, 2020.

Ramatis Rodrigues
Investor Relations Officer

São Paulo, 13 de julho de 2020.
À
LINX S.A.
Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7221 - Pinheiros
São Paulo – SP
05425-902
Att, Ramatis Rodrigues
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Declaração de Participação Acionária Relevante
Prezado(a) Senhor(a),
O Itaú Unibanco S.A., CNPJ 60.701.190/0001-04, vem comunicar a essa Companhia que, em 10/7/2020, a soma das
ações e de outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações,
conforme aplicável, detidos pelo conjunto de fundos de investimento por ele geridos atingiu 5.09% das ações
ordinárias emitidas por essa Companhia, totalizando 9641045 ações, configurando aumento na participação
acionária relevante, nos termos do art. 12 da Instrução CVM 358/2002.
Declara, ainda, que tal participação não tem o objetivo de alterar a composição do controle ou a estrutura
administrativa da sociedade.
A fim de evitar dúvidas, reforçamos que, conforme acima mencionado, esta comunicação refere-se a posições
detidas por fundos de investimentos geridos pelo Itaú Unibanco, no contexto de sua atividade de administração de
recursos de terceiros (asset management ).
Atenciosamente,

Itaú Unibanco S/A
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