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FATO RELEVANTE
A LINX S.A. (B3: LINX3) em cumprimento ao disposto no Artigo 157, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), e na
Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar que, de
acordo com a Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, os
Membros do Conselho de Administração elegeram o Sr. Andelaney Carvalho dos Santos
(“Ney”) para ocupar o cargo de Vice-Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da Companhia
que encontrava-se vago desde 23 de julho de 2018, quando o Sr. Gilsinei Hansen deixou esta
Vice-Presidência para se dedicar à Vice-Presidência de Operações da Companhia.

Sob a responsabilidade do Sr. Ney estará a gestão completa de todo o processo de pesquisa e
desenvolvimento da Linx e da Napse (mercado internacional), o que inclui a estratégia de
desenvolvimento de novos produtos assim como a evolução das soluções já existentes, além de TI
corporativo e suporte.

O Sr. Ney possui MBA Executivo de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas e diversas
especializações pelo Insper e MIT (“Massachusetts Institute of Technology”). Além disso, possui
mais de 30 anos de sólida experiência como executivo sênior focado em Tecnologia da Informação
em empresas como o GPA, BRF, Carrefour e Holcim.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2019.

Pedro Holmes Monteiro Moreira
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
LINX S.A. (B3: LINX3) pursuant to the paragraph 4 of article 157 of Law 6404, of December 15,
1976, as amended and in force (“Brazilian Corporate Law”), and the Normative Regulation 358, of
January 03, 2002, as amended, hereby informs the market and shareholders that during the Board
of Directors meeting held today, it was decided that, Mr. Andelaney Carvalho dos Santos (“Ney”)
was elected Vice-President of Research and Development of the Company, a vacant position since
July 23, 2018, when Mr. Gilsinei Hansen left this Vice-Presidency to dedicate himself to the
Company’s Vice-Presidency of Operations.

Under the responsibility of Mr. Ney will be the complete management of the entire research and
development process of Linx and Napse (international market), which includes the strategy of
developing new products as well as the evolution of existing solutions, and also corporative IT and
support.

Mr. Ney has an executive MBA in Business from Fundação Getúlio Vargas and several
specialization courses from Insper and MIT (Massachusetts Institute of Technology). In addition, he
has more than 30 years of solid experience as senior executive focused in Information Technology
in companies as GPA, BRF, Carrefour and Holcim.

São Paulo, February 11, 2019.

Pedro Holmes Monteiro Moreira
Investor Relations Officer

