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Aviso importante

Este material foi preparado pela Linx S.A. (“Linx” ou “Companhia”) e pode incluir declarações que representem

expectativas sobre eventos ou resultados futuros. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e

análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de

mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores

importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de

expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições

econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos do setor, condições do

mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos,

expectativas, intenções e outros fatores.

Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados

ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros.

As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores

e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações

ou opiniões.
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Eventos Recentes

Proposta de dividendos

O Conselho de Administração está submetendo à aprovação da Assembleia Geral Ordinária o pagamento de dividendos

complementares no valor de R$25,0 milhões.

Novo Vice-presidente de P&D

Em 11 de fevereiro, o Conselho de Administração elegeu o Ney Santos para ocupar a posição de Vice-Presidente de P&D

que encontrava-se vaga desde 23 de julho de 2018, quando o Gilsinei Hansen deixou esta Vice-Presidência para se

dedicar à Vice-Presidência de Operações da Linx Core.
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Receita bruta
R$ mil

147.622
170.151

34.496

39.604182.118

209.755
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159.986 170.151

38.597
39.604

198.583
209.755
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Receita de recorrente Receita de serviços
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Receita líquida
R$ mil

174.309 182.095
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157.437

182.095
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EBITDA ajustado
R$ mil

41.722 
45.734 

23,9% 25,1%
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EBITDA Margem EBITDA (%ROL)

39.308 

45.734 

25,0% 25,1%
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