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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 a
aquisição de 100% da Percycle Serviços Ltda. (“Percycle”), através da celebração em 21 de
dezembro de 2017 do Contrato de Compra e Venda de Ações, entre a Linx Sistemas e
Consultoria Ltda. (“Linx”), subsidiária integral da Companhia, e os detentores da totalidade do
capital social da Percycle.

A Percycle opera a plataforma líder em mídia online nativa, unindo lojistas, marcas e
consumidores. Ela permite que a indústria anuncie dentro dos principais sites de e-commerce,
em diferentes formatos e segmentações, além de possibilitar a maximização do ROI (retorno
sobre o investimento) gerado em campanha. O faturamento bruto da Percycle nos últimos 12
meses foi de R$ 8 milhões.

Pela Percycle a Linx pagará R$13.000.000,00 (treze milhões de reais) à vista e, adicionalmente,
sujeito ao atingimento de metas financeiras e operacionais para os anos de 2018 a 2020, poderá
pagar o valor de até R$9.730.000,00 (nove milhões setecentos e trinta mil reais).

Esta aquisição está alinhada com os objetivos estratégicos da Companhia, expandindo nosso
portfólio de soluções que aumentem a rentabilidade dos clientes e melhorem a experiência de
compra dos consumidores, além de abrir o mercado de publicidade e reforçar nossa oferta para
o e-commerce e a indústria.

A aquisição foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia na data da assinatura
do Contrato, nos termos do artigo 23, item (xxvii) do Estatuto Social da Companhia, não tendo
sido verificadas as hipóteses previstas no artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 21 de dezembro de 2017.
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