TOTVS adquire 30% de participação societária da
Totalbanco Consultoria e Sistemas S.A.
São Paulo, 31 de março de 2011 - A TOTVS S.A. (BOVESPA: TOTS3), líder no Brasil na atividade de
desenvolvimento e comercialização de software de gestão empresarial integrado e na prestação de serviços
relacionados, anuncia o exercício da opção de compra, pelo valor de R$ 10.539.204,91, através de sua
subsidiária Totalbanco Participações S.A., de 30% do capital social da Totalbanco Consultoria e Sistemas S.A.
Com essa aquisição, a TOTVS se torna detentora de 100% do capital social da empresa.
A Totalbanco Consultoria e Sistemas S.A., desenvolvedora de softwares e produtos para o segmento de Financial
Services, obteve faturamento líquido de R$ 19.771.047,33 e EBITDA de R$ 6.820.987,94 no exercício de 2010.
Com essa aquisição, a TOTVS reafirma seu interesse no segmento de Financial Services, um dos segmentos de
importância estratégica eleitos pela Companhia.
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Sobre a TOTVS
A TOTVS é a maior empresa da América Latina no desenvolvimento de software aplicativos, a 7ª maior
desenvolvedora de sistemas de gestão integrada (ERP) do mundo e a 1ª em países emergentes. A Companhia é
líder absoluta no Brasil e no segmento de pequenas e médias empresas (PME) na América Latina. A TOTVS foi a
primeira empresa do setor de TI da América Latina a abrir capital, e está listada no Novo Mercado da BOVESPA.
Suas operações em ERP possuem mais de 26 mil clientes e são complementadas por um amplo portfólio de
soluções verticais e por serviços de valor agregado como Consultoria, Infra-estrutura e BPO. Para mais
informações, acesse o website www.totvs.com
Este relatório contém informações futuras. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da direção da TOTVS. As
palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares, pretendem identificar afirmações que,
necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos
preços e produtos, aceitação dos produtos no mercado, transições de produto da Companhia e seus competidores, aprovação regulamentar, moeda, flutuação da
moeda, dificuldades de fornecimento e produção e mudanças na venda de produtos, dentre outros riscos. Este relatório também c ontém algumas informações
pro forma, elaboradas pela Companhia a título exclusivo de informação e referência, portanto, são grandezas não auditadas. Este relatório está atualizado até a
presente data e a TOTVS não se obriga a atualizá-lo mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.
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