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FATO RELEVANTE 

 

A LINX S.A. (BM&FBOVESPA: LINX3) (“Companhia”) 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 foi celebrado, em 24 de novembro de 2013, um Contrato de 

Compra e Venda de Ativos, entre a Linx Sistemas e Consultoria Ltda., subsidiária da Companhia 

(“Linx Sistemas”) e a Ionics Informática e Automação Ltda. (“Vendedora”), cujas atividades 

compreendem o desenvolvimento e comercialização de softwares destinados à gestão e 

automação de postos de gasolina e lojas de conveniência (“Contrato de Aquisição de Ativos”). 

Em 2012 o faturamento bruto gerado por estes ativos foi de R$5,5 milhões. 

 

O Contrato de Aquisição de Ativos estabelece os termos e condições para a aquisição, pela 

Companhia dos seguintes ativos: (i) Software SSG Premium – Sistema para gestão de posto de 

combustível e conveniência; (ii) Carteira de Clientes; (iii) Rede de Representantes Comerciais e 

Técnicos; e (iv) marca registrada do Software (“Ativos”). O valor total da aquisição dos Ativos é 

de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), a serem pagos da seguinte forma: uma parcela à 

vista de R$10.200.000,00 (dez milhões e duzentos mil reais) e o saldo de R$1.800.000,00 (um 

milhão e oitocentos mil reais) em parcelas fixas até o ano de 2018.  

 

A aquisição dos Ativos está alinhada com os objetivos estratégicos da Companhia de aquisições 

de ativos no setor de tecnologia, especificamente de empresas de software de gestão focadas 

no varejo. Neste caso, o racional é o reforço da vertical de postos de combustíveis e lojas de 

conveniência. 

 



O Contrato de Aquisição de Ativos foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia 

na data de sua celebração, nos termos do artigo 23, item (xxviii) do Estatuto Social da 

Companhia. 

 

A Companhia manterá seus investidores e o mercado em geral informados sobre quaisquer 

novos e relevantes fatos que venham a ocorrer com relação à operação em referência.  

 

São Paulo, 25 de novembro de 2013. 

 

Dennis Herszkowicz  

Diretor de Relações com Investidores 


