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FATO RELEVANTE
Linx S.A. (“Linx” ou “Companhia”) (B3: LINX3 | NYSE: LINX), em atendimento ao
disposto no §4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76 e na Instrução CVM n° 358, de 3 de
janeiro de 2002, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, o
Conselho de Administração da Companhia recebeu a correspondência anexa da STNE
Participações S.A. (“STNE”).
Na correspondência anexa, a STNE informa que, no exercício do direito previsto na
cláusula 1.2.6 do protocolo de incorporação de ações da Linx pela STNE (“Protocolo”),
aumentou em R$ 268.587.925,50 na parcela em dinheiro a ser paga em contrapartida
ao resgate das Novas Ações STNE, que corresponde a um pagamento adicional em
caixa de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por ação Linx, totalizando um valor em
dinheiro de R$ 33,56 (trinta e três reais e cinquenta e seis centavos) por ação Linx,
sujeito aos ajustes estabelecidos no Protocolo, permanecendo inalterada a parcela a
ser paga em Ações Classe A StoneCo ou BDR StoneCo, conforme o caso. Com base
no preço de fechamento das Ações Classe A StoneCo e PTAX do dia 16 de novembro
de 2020, o preço total por ação da Linx corresponde a R$38,06.
Referido aumento de preço está condicionado tanto à realização da assembleia geral
extraordinária da Linx marcada para esta data (“AGE”) quanto à aprovação integral,
nesta data, na AGE, das matérias relativas à operação de incorporação de ações da
Companhia pela STNE, objeto do Acordo de Associação celebrado em 11 de agosto de
2020, conforme aditado em 01 de setembro e 02 de outubro de 2020.
A Linx reitera que a AGE está convocada e será realizada nesta data, às 14:00h.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
LINX S.A.
Ramatis Rodrigues
Diretor de Relações com Investidores
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