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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 o lançamento de
duas novas ofertas relacionadas à sua estratégia em meios de pagamentos: (i) Conta Linx: conta
digital com cartão pré-pago com bandeira Elo nativamente integrada ao Linx Pay e às demais
soluções da Companhia e que permitirá ao varejista o pagamento de contas e boletos, transferência
para terceiros e funcionários, dentre outros e (ii) QR Code TEF: que integrará apps de pagamento
digital (e.g. e-wallets) com os varejistas clientes da Linx, permitindo a aceitação de novas formas de
pagamento de maneira integrada e nativa.

O lançamento das ofertas Conta Digital Linx e QR Code TEF é mais um movimento da Linx em sua
estratégia de reforçar sua presença em meios de pagamentos, que representa uma importante
oportunidade de crescimento para a Companhia. Neste caso, o racional é aumentar ainda mais o
mercado endereçável de Linx Pay Hub com uma proposta de valor diferenciada através da
combinação das soluções de adquirência com novas tecnologias para facilitar a gestão financeira do
varejista e permitir aceitação de novas formas de pagamento em suas lojas.

Este fato relevante não constituirá uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra
de valores mobiliários da Linx S.A., nem deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer
estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou
qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer um desses estados.

São Paulo, 03 de junho 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 provisions of paragraph 4 of Article 157 of Law No. 6,404, of
December 15, 1976, as amended (“Brazilian Corporate Law”), and of the Brazilian Securities and
Exchange Commission (CVM) Ruling No. 358, of January 03, 2002, as amended, hereby announces
the launch of two new offerings related to its strategy in payments: (i) Linx Digital Account: digital
account linked to a prepaid card with Elo flag, natively integrated with Linx Pay and other solutions of
the Company and that will allow the retailer to pay its bills and bank slips, wire to third parties and
employees, among others and (ii) QR Code TEF: which will integrate digital payment applications
(e.g. e-wallets) with Linx´s retail clients, allowing the acceptance of new payment methods in an
integrated and native way.
The launch of the Linx Digital Account and QR Code TEF offerings is another movement of Linx in
its strategy to strengthen its presence in payments, which represents an important growth opportunity
for the Company. In this case, the rationale is to further increase Linx Pay Hub's addressable market
with a differentiated value proposition by combining merchant acquiring solutions with new
technologies to simplify the retailer's financial management and to enable acceptance of new
payment methods in their stores.
This material fact shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy securities of
Linx S.A. nor shall there be any sale of such securities in any state or jurisdiction where such offer,
solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of
any of these states.

São Paulo, June 03, 2019.

Pedro Holmes Monteiro Moreira
Investor Relations Officer

