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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2020.
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DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 de agosto de 2020, às 14:30, na sede da LINX S.A.
(“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Doutora Ruth Cardoso, nº 7221, Cj. 701, Bl. A, Dep. 20, sala 1, Edifício Birmann 21,
Pinheiros, CEP: 05425-902.
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CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação realizada nos termos do Artigo 20, parágrafo
1º do estatuto social da Companhia e verificada a presença da totalidade dos membros
do conselho de administração da Companhia, via videoconferência, conforme
assinaturas apostas no livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração.
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COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Nercio José Monteiro Fernandes; Secretária: Ana
Paula Frigo.
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ORDEM DO DIA: Reuniram-se os conselheiros da Companhia para deliberar a respeito
da seguinte ordem do dia: (i) aprovação dos resultados das operações da Companhia
relativos ao segundo trimestre do exercício social de 2020, após apreciação do Conselho
Fiscal e recomendação favorável do Comitê de Auditoria da Companhia, em reuniãos
realizadas, respectivamente, em 07 de agosto de 2020 e em 10 de agosto de 2020; e (ii)
ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia para a efetivação das
deliberações tomadas no item (i) acima.
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DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da ordem do
dia, os membros do conselho de administração, por unanimidade, aprovaram o seguinte:

5.1

Resultados Trimestrais. Após a análise e apreciação dos resultados operacionais e
financeiros da Companhia, referentes ao trimestre encerrado em 30 de junho de 2020,
o Comitê de Auditoria da Companhia, em reunião realizada nesta data, recomendou, e
os conselheiros de administração deliberaram, por totalidade de votos, (a) aprovar os
referidos resultados; e (b) aprovar e autorizar a divulgação do Formulário de Informações
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Trimestrais – ITR, referente ao aludido período, nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM nº 480, de 07 de novembro de 2009, conforme alterada e do
release de resultado; e (b) ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da
Companhia para efetivação das deliberações relacionadas nos itens “a” e “b” acima.
5.2

Os conselheiros autorizam a administração da Companhia a firmar todos os documentos
necessários e convenientes para a implementação das deliberações contidas neste
instrumento, sendo ratificados todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia
para a efetivação das deliberações tomadas no item 5.1. acima.
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada

e assinada pela totalidade dos presentes e pelo Presidente e Secretária da Mesa. São Paulo, 11
de agosto de 2020. Assinaturas: Secretária: Ana Paula Frigo. Membros do Conselho de
Administração presentes: Nercio José Monteiro Fernandes, Alberto Menache, Alon Dayan, João
Cox Neto e Roger de Barbosa Ingold.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
___________________________________________
Ana Paula Frigo
Secretária
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