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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 10 de março de 2013, um Contrato de
Compra e Venda de Quotas, entre a Linx Sistemas e Consultoria Ltda., subsidiária da
Companhia (“Linx Sistemas”) e os detentores da totalidade do capital social da Direção
Processamento de Dados Ltda. (“Direção”), cujas atividades compreendem soluções para meios
de pagamento eletrônicos, redes de serviços e automação comercial (“Contrato”). O
faturamento bruto da Direção em 2012 foi de R$16,6 milhões.

O Contrato estabelece os termos e condições para a aquisição, pela Companhia, de ações
representativas da totalidade do capital social da Direção (“Aquisição”). O valor total da
Aquisição é de R$26.485.000,00 (vinte e seis milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais), a
ser pago da seguinte forma: R$12.600.000,00 (doze milhões, seiscentos mil de reais) à vista e o
saldo de R$13.885.000,00 (treze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil reais) sujeito ao
atingimento de determinadas metas financeiras e operacionais para os anos de 2013 e 2014.

A Aquisição está alinhada com os objetivos estratégicos da Companhia e consiste em um passo
importante para sua expansão, em linha com a estratégia de aquisição de empresas de software
de gestão focadas no varejo. Neste caso, o racional é o reforço da oferta de TEF (transferências
eletrônicas de fundos) para pequenas redes de varejo.

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.
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