TOTVS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF N.º 53.113.791/0001-22
NIRE 35.300.153.171
FATO RELEVANTE
A TOTVS S.A. (BM&FBovespa TOTS3) ("TOTVS"), líder no Brasil na atividade de
desenvolvimento e comercialização de softwares de gestão empresarial integrado e na
prestação de serviços relacionados, em cumprimento às disposições da Instrução CVM
nº 358, de 03.01.2002, conforme alterada, vem informar a seus acionistas e ao mercado
em geral, que através de sua subsidiária TOTVS Nordeste Software Ltda. celebrou, na
noite de 15/07/2013, Contrato de Compra e Venda de Ações e Quotas, e Outras Avenças
(“Contrato”) pelo qual pagará R$37,4 milhões a título de aquisição de 100% (cem por
cento) do capital social da RMS Software S.A. e da Webstrategie Software Ltda. (em
conjunto, a “RMS”). Também está previsto o pagamento de um valor variável, no
montante total de até R$5,0 milhões, o qual deverá ser desembolsado de acordo com o
cumprimento de determinadas metas estabelecidas para RMS durante os 12 meses
subsequentes ao fechamento da operação. A conclusão da operação está sujeita ao
cumprimento de condições precedentes e demais disposições ajustadas no Contrato
(“Transação”).
A RMS atua no desenvolvimento de soluções de software de gestão e na prestação de
serviços de Tecnologia da Informação para o segmento de varejo e supermercados no
Brasil, com atuação destacada em seu mercado. Em 2012, a RMS faturou
aproximadamente R$19,2 milhões e foi apontada pela segunda vez consecutiva como
primeira colocada no Top of Mind da revista Supermercado Moderno, na categoria de
Software de Gestão.
Com esse movimento, a TOTVS reforça sua estratégia de especialização e seu
posicionamento no segmento de varejo e supermercados, combinando suas forças de
distribuição e atendimento com os produtos e o know-how de negócios da RMS.
Oportunamente, a administração da TOTVS informará aos acionistas e ao mercado em
geral a respeito do andamento das tratativas envolvendo a Transação.
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