LINX S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ: 06.948.969/0001-75
NIRE: 35.300.316.584
FATO RELEVANTE
Linx S.A. (“Linx” ou “Companhia”) (B3: LINX3 | NYSE: LINX) vem a público, em atendimento ao
disposto no §4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e na
Instrução CVM n° 358, de 3 de janeiro de 2002, informar aos seus acionistas, ao mercado em
geral e demais interessados, o que segue.
1.
Em 11 de agosto de 2020, foi celebrado o Acordo de Associação e Outras Avenças
(“Acordo de Associação”) pela Companhia, pela STNE Participações S.A., sociedade por
ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.767.420/0001-82 (“STNE” e, em conjunto com a Linx,
as “Companhias”), e pela STONECO LTD., sociedade constituída e validamente existente sob
as leis das Ilhas Cayman, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 31.752.270/0001-82 (“StoneCo”),
controladora da STNE, com a interveniência e anuência de outros terceiros, que trata da
combinação dos negócios da Companhia e da STNE (“Operação”).
2.
A assinatura do Acordo de Associação foi aprovada pelo Conselho de Administração da
Linx em reunião realizada em 10 de agosto de 2020.
3.
Cumpridas as condições previstas no Acordo de Associação para esse fim, o Conselho
de Administração da Linx, após a assinatura do Protocolo e Justificação da Incorporação de
Ações (“Protocolo”), reunir-se-á oportunamente para (a) detalhar sua recomendação aos
acionistas da Companhia acerca da Operação; e (b) convocar a assembleia geral para
deliberar sobre os termos da Operação.
Estrutura da Operação
4.
Conforme o disposto no Acordo de Associação, as partes concordaram que a integração
das atividades da STNE e da Linx será implementada por meio (i) da incorporação da
totalidade das ações de emissão da Linx pela STNE (“Incorporação de Ações”), com a
atribuição, aos acionistas da Linx, de ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis classe
A e classe B de emissão da STNE; e (ii) do resgate da totalidade dessas novas ações
preferenciais mandatoriamente resgatáveis da STNE (“Resgate de Ações”), mediante o
pagamento de valor em dinheiro e da entrega de ações classe A de StoneCo, negociadas na
NASDAQ - Nasdaq Stock Market.
5.
Mediante a aprovação da Incorporação de Ações, serão atribuídas aos acionistas da Linx
novas ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis classe A e classe B de emissão da
STNE, sendo atribuída 1 (uma) ação preferencial mandatoriamente resgatável classe A e 1
(uma) ação preferencial mandatoriamente resgatável classe B de emissão da STNE para cada
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1 (uma) ação ordinária de emissão da Linx (“Novas Ações”). As Novas Ações terão os direitos
e benefícios a elas atribuídos nos termos do Estatuto Social da STNE.
6.
Imediatamente após a implementação da Incorporação de Ações, o Resgate de Ações
dar-se-á da seguinte forma:
(a) cada 1 (uma) ação preferencial Classe A de STNE será resgatada mediante o
pagamento, à vista, ao seu titular, de R$ 30,39 (trinta reais e trinta e nove centavos), atualizado
pro rata die com base na variação do CDI a partir do 6º (sexto) mês contado a partir da data de
assinatura do Acordo de Associação; e
(b) cada 1 (uma) ação preferencial Classe B de STNE será resgatada mediante a entrega,
ao seu titular, de 0,0126774 ações classe A de StoneCo, negociadas na NASDAQ.
7.
A relação de troca acordada pelas partes atribui um valor de R$ 33,76 (trinta e três reais
e setenta e seis centavos) por ação da Companhia.
8.
O Protocolo poderá estabelecer alternativas de combinação de parcela em dinheiro ou
em ações classe A da StoneCo, desde que respeitado o desembolso de R$ 5.441.122.179,42
(cinco bilhões, quatrocentos e quarenta e um milhões, cento e vinte e dois mil, cento e setenta
e nove reais e quarenta e dois centavos) e de entrega de 2.269.802 (dois milhões e duzentas
e sessenta e nove mil e oitocentas e duas) ações classe A da StoneCo.
9.
Os detentores de American Depositary Receipts (“ADRs”) lastreados em ações de emissão
da Linx farão jus ao recebimento de ações classe A da StoneCo, observada a mesma Relação de
Troca. Para tanto, a STNE e a StoneCo tomarão as providências para obter o registro da
Operação (ou sua isenção, conforme aplicável) junto à Securities and Exchange Commission nos
EUA. Uma vez consumada a Operação, as ações e os ADRs de emissão da Linx deixarão de ser
negociados na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e na New York Stock Exchange - NYSE,
respectivamente.
Condições Precedentes da Operação
10. O fechamento da Operação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes
usuais para este tipo de operação, incluindo, sem limitação, (i) a aprovação da sua
consumação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE de forma
definitiva; (ii) o registro de declaração (registration statement) da StoneCo no Formulário F4, nos termos do Securities Act de 1933 dos EUA; (iii) a aprovação, pelos acionistas da Linx,
(a) da dispensa da aplicação do Artigo 43 do estatuto social da Linx relacionada a eventual
obrigação da STNE de realizar a oferta pública para aquisição de ações da Linx em
decorrência da Operação; (b) da dispensa da adesão da STNE ao segmento Novo Mercado
da B3; e (c) da Incorporação de Ações, inclusive, mas não se limitando, ao Protocolo e o
respectivo laudo de avaliação; e (iv) a aprovação, pelos acionistas da STNE, (a) da
Incorporação de Ações, inclusive, mas não se limitando, ao Protocolo e o respectivo laudo
de avaliação; e (b) do Resgate de Ações, como ato subsequente e interdependente da
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Incorporação de Ações. A aprovação pelos acionistas da Linx deverá contar com a anuência
da maioria dos titulares das ações em circulação da Companhia presentes na assembleia
geral da Companhia que irá deliberar sobre a Operação, nos termos do artigo 46, parágrafo
único do Regulamento do Novo Mercado, bem como o voto de metade, no mínimo, das
ações com direito a voto, nos termos do § 2º do artigo 252 da Lei das S.A.
11. O Acordo de Associação poderá ser rescindido caso determinadas condições não
sejam verificadas.
Exclusividade e Multa Compensatória
12. Nos termos do Acordo de Associação, a Companhia assumiu um compromisso de
exclusividade com o Grupo Stone para consumar a Operação, ressalvada a possibilidade de
certos administradores da Companhia de receber e analisar propostas vinculantes e nãosolicitadas de terceiros. Caso seja realizada operação concorrente com um terceiro, a
Companhia deverá pagar multa compensatória à STNE equivalente a R$605 milhões.
13. Em caso de não aprovação da Operação pelos acionistas da Linx em Assembleia Geral
a ser convocada, a Companhia ficará obrigada a efetuar o pagamento à STNE de multa
compensatória equivalente a 25% da multa prevista no item 12 acima. Caso venha a ser
aceita, aprovada ou contratada pela Linx ou seus acionistas uma operação concorrente com
um terceiro que tenha sido anunciada ou apresentada até a data de tal assembleia geral
acima referida e tal operação concorrente seja concluída em um período de até 12 meses
após a data de tal assembleia, a Companhia deverá pagar multa compensatória adicional à
STNE equivalente a 75% da multa prevista no item 12 acima.
14. Caso a aprovação do CADE para a Operação não seja obtida, a STNE deverá pagar
multa compensatória à Linx no valor de R$605 milhões.
15. Em caso de descumprimento por qualquer uma das partes das suas respectivas
obrigações assumidas que resulte na rescisão do Acordo de Associação, a Linx ou a STNE
pagará uma multa compensatória à parte inocente no valor de R$ 605 milhões.
Outros Compromissos
16. No âmbito da Operação, os acionistas fundadores da Linx, de um lado, e os acionistas
controladores da STNE, de outro lado, celebraram um Compromisso de Voto e Assunção de
Obrigações, que prevê o voto favorável em assembleia para a aprovação da Operação.
Adicionalmente, durante a vigência do Compromisso de Voto, os acionistas fundadores da Linx
se comprometeram a não alienar ou de qualquer forma dispor das suas ações de emissão da
Linx, conforme o caso.
17. Além do Acordo de Associação e do Compromisso de Voto, e como condição proposta
pela STNE como elemento essencial da Operação, a STNE celebrou compromissos
remunerados de não-competição e de não-aliciamento com os acionistas fundadores que
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ocupam posições chave na administração da Companhia e fez uma proposta para contratação
do atual Diretor-Presidente da Companhia para que continue a prestar serviços para o Grupo
Stone, em ambos os casos condicionados à conclusão da Operação.
18. Até a data da consumação da Operação, as Companhias permanecerão operando de
forma independente.
Direito de Recesso
19. A Companhia informa que a Incorporação de Ações ensejará direito de recesso aos
acionistas dissidentes da Companhia. Os detalhes sobre o exercício do direito de recesso,
incluindo o valor de reembolso, serão oportunamente comunicados ao mercado.
Acesso a Informações e Documentos
20. O Acordo de Associação, o Compromisso de Voto e seus anexos estarão à disposição
dos acionistas da Companhia, a partir desta data, em sua sede social, no site de Relações
com Investidores da Companhia (www.ri.linx.com.br), assim como nos websites da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da (www.b3.com.br).
21. Divulgações adicionais de informações ao mercado serão feitas oportunamente nos
termos da legislação vigente, incluindo aquelas exigidas pela Instrução CVM Nº 565, de 15
de junho de 2015.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
LINX S.A.
Ramatis Rodrigues
Diretor de Relações com Investidores
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LINX S.A.
Publicly Held Corporation
Brazilian Taxpayers’ Number (CNPJ): 06.948.969/0001-75
NIRE: 35.300.316.584
MATERIAL FACT
Linx S.A. (“Linx” or “Company”) (B3: LINX3 | NYSE: LINX), in accordance with Article 157,
paragraph 4 of Law No. 6.404/76, as amended (“Brazilian Corporate Law”) and CVM
Normative Ruling No. 358, of January 3, 2002, informs its shareholders, the market in
general and other interested persons the following.
1.
On August 11, 2020, the Company, STNE Participações S.A., a Brazilian joint-stock
corporation enrolled with CNPJ/ME under No. 35.767.420/0001-82 (“STNE” and, jointly with
Linx, the “Companies”), and STONECO LTD., a company organized and validly existing
under the laws of the Cayman Islands, enrolled with CNPJ/ME under No. 31.752.270/000182 (“StoneCo”), controlling shareholder of STNE, and other parties as intervening and
consenting parties, entered into a Joint Venture and Other Covenants Agreement (“Joint
Venture Agreement”), which involves the combination of the Company’s and STNE’s
businesses (“Transaction”).
2.
The execution of the Joint Venture Agreement was approved by the Board of
Directors of Linx in a meeting held on August 10, 2020.
3.
Upon the satisfaction of the conditions set forth in the Joint Venture Agreement, the
Board of Directors of Linx, after the execution of the Merger of Shares Protocol and
Justification (“Protocol”), shall meet in due course to (a) detail its recommendation to the
shareholders of the Company concerning the Transaction; and (b) call a general
shareholders’ meeting to deliberate the terms of the Transaction.
Transaction Structure
4.
As per the Joint Venture Agreement, the parties have agreed that the combination of
the operations of STNE and Linx will be implemented by means of (i) the merger of all of
Linx’s issued and outstanding shares by STNE (“Merger of Shares”), with attribution, to the
shareholders of Linx, of the mandatorily redeemable class A and class B preferred shares
issued by STNE; and (ii) the redemption of all the newly issued mandatorily redeemable
preferred shares of STNE (“Redemption of Shares”), upon the payment of an amount in
cash and the delivery of class A shares of StoneCo, traded on the NASDAQ - Nasdaq Stock
Market.
5.
Upon the approval of the Merger of Shares, new mandatorily redeemable class A and
class B preferred shares of STNE will be attributed to the shareholders of Linx, with the
attribution of one (1) mandatorily redeemable class A preferred share and one (1)
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mandatorily redeemable class B preferred share issued by STNE for each one (1) common
share issued by Linx (“New Shares”). The New Shares will have the same rights and
benefits attributed to it in the Bylaws of STNE.
6.
Immediately after the implementation of the Merger of Shares, the Redemption of
Shares shall occur as follows:
(a) each one (1) Class A preferred share of STNE will be redeemed upon the payment,
in a single installment, to its holder, of thirty reais and thirty nine cents (R$ 30.39) updated
pro rata die based on the CDI variation as from the sixth (6th) month counted as of the
execution date of the Joint Venture Agreement until the date of the actual payment; and
(b) each one (1) Class B preferred share of STNE will be redeemed upon delivery, to its
holder, of 0.0126774 class A shares of StoneCo, traded on the NASDAQ.
7.
The shares exchange ratio agreed by the parties attributes the price per share of the
Company of thirty three reais and seventy six cents (R$ 33.76).
8.
The Protocol may establish alternatives for the combination of a portion in cash or in
class A shares of StoneCo, provided that the disbursement of five billion, four hundred and
forty one million, one hundred and twenty two thousand, one hundred and seventy nine
reais and forty two cents (R$ 5,441,122,179.42) and the delivery of two million, two hundred
and sixty nine thousand, eight hundred and two (2,269,802) class A shares of StoneCo are
respected.
9.
The holders of American Depositary Receipts (“ADRs”) backed by shares issued by Linx
will be entitled to receive Class A shares of StoneCo, utilizing the same share exchange ratio.
To this extent, STNE and StoneCo will take the measures to register the Transaction (or the
waiver of such registration, as applicable) jointly with the Securities and Exchange Commission
in the USA. Once the Transaction has closed, the shares and the ADRs issued by Linx will
cease to be negotiated on the B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) and on the New York
Stock Exchange - NYSE, respectively.
Conditions Precedent to the Transaction
10. The closing of the Transaction is subject to the verification of usual conditions
precedent for transactions of this nature, including, without limitation, (i) the approval of
its consummation by the Brazilian Administrative Council for Economic Defense
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE) in a definitive form; (ii)
effectiveness of a registration statement on Form F-4 of StoneCo, in accordance with
the US Securities Act of 1933; (iii) the approval, by the shareholders of Linx, of the (a)
waiver of the application of Article 43 of the bylaws of Linx, related to the occasional
obligation of STNE to perform a public offer of Linx as a result of the Transaction; (b)
waiver of the adhesion of STNE to the Novo Mercado listing level of B3; and (c) Merger
of Shares, including, but not limited to the Protocol and the respective appraisal report;
and (iv) the approval, by the shareholders of STNE, of the (a) Merger of Shares,
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including, but not limited to the Protocol and the respective appraisal report; and (b)
Redemption of Shares, as a subsequent and interdependent act of the Merger of Shares.
The approval by the shareholders of Linx shall also require the approval of a majority of
the shareholders that hold free float Company shares and attending the general
shareholders’ meeting of the Company that will deliberate on the Transaction, in
accordance with the terms of the single paragraph of article 46 of the Novo Mercado
Regulation, as well as the approval of at least half of the Company’s voting shares, as
per paragraph 2 of article 252 of the Brazilian Corporate Law.
11. The Joint Venture Agreement may be terminated in case certain conditions are not
satisfied.
Exclusivity and Compensatory Fine
12. In accordance with the terms of the Joint Venture Agreement, the Company
assumed an exclusivity commitment with the Stone Group to consummate the
Transaction, provided, however, that certain managers of the Company shall be able to
receive and analyze binding and unsolicited proposals from third parties. In case a
concurrent transaction with a third party is completed, the Company will be responsible to
pay a compensatory fine to STNE of R$605 million.
13. If the Transaction is not approved by the shareholders of Linx in the general
shareholders’ meeting to be called, the Company will be required to pay to STNE a
compensatory fine equivalent to 25% of the compensatory fine described in item 12
above. If a concurrent transaction is accepted, approved or entered into by Linx or its
shareholders with a third party and announced or disclosed up until the date of the
abovementioned general shareholders’ meeting and such a concurrent transaction is
concluded in up to 12 months counted as of the date of such a shareholders meeting, the
Company shall pay an additional compensatory fine to STNE equivalent to 75% of the
compensatory fine described in item 12 above.
14. In case the CADE approval for the Transaction is not obtained, STNE shall be
obligated to pay a compensatory fine to Linx in an amount equivalent to R$ 605 million.
15. In case of a breach by any of the parties of its respective obligations that results in
the termination of the Joint Venture Agreement, Linx or STNE will pay a compensatory
fine to the innocent party in an amount equivalent to R$ 605 million.
Other Commitments
16. For purposes of the Transaction, the founding shareholders of Linx, on the one side,
and the controlling shareholders of STNE, on the other side, have entered into a Voting
Commitment and Assumption of Obligations, which provides for the vote in the general
shareholders’ meeting in favor to approve the Transaction. Additionally, during the term of
the Voting Commitment, the founding shareholders of Linx have committed not to transfer
or in any form dispose of their shares of Linx, as the case may be.
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17. In addition to the Joint Venture Agreement and to the Voting Commitment, and as a
condition proposed by STNE as an essential element of the Transaction, STNE entered
into compensated non-competition and non-solicitation commitments with founding
shareholders that hold key management positions of the Company and a proposal to hire
the current Chief Executive Officer of the Company to continue to render services to the
Stone Group, in both cases with effects conditioned to the conclusion of the Transaction.
18. Up until the consummation date of the Transaction, the Companies will continue to
operate independently.
Withdrawal Right
19. The Company informs that the Merger of Shares will trigger a withdrawal right to the
dissenting shareholders of the Company. The details on the exercise of the withdrawal
right, including the value of the reimbursement, will be communicated to the market in due
course.
Access to Documents and Information
20. The Joint Venture Agreement, the Voting Commitment and its exhibits will be
available for review by the Company’s shareholders, as from the current date, at its
headquarters, at the investors relationship’s website of the Company
(www.ri.linx.com.br), as well as in the websites of the Brazilian Securities Exchange
Commission (Comissão de Valores Mobiliários – CVM) (www.cvm.gov.br) and of B3
(www.b3.com.br).
21. Additional information disclosures to the market will be performed in due course in
the terms of the applicable laws, including those required by CVM Normative Ruling No.
565, of June 15, 2015.
São Paulo, August 11, 2020.
LINX S.A.
Ramatis Rodrigues
Investors Relations Officer
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