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TOTVS S.A. (“TOTVS”) (BM&FBovespa: TOTS3), em cumprimento às disposições da Instrução
Normativa nº 358, de 03 de Janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários, conforme alterada,
vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que:
A TOTVS Ventures, braço de venture capital da TOTVS, por meio da TOTVS Inc., sua subsidiária norteamericana, celebrou, nesta data, Contrato de Compra e Venda, Investimento e Outras Avenças
(“Contrato de Investimento”) pelo qual adquirirá participação minoritária no capital social da
GoodData Corp. (“GoodData”), por meio de investimento em ações preferencias - Série D
(“Transação”). A TOTVS Ventures liderou esse investimento com um aporte de US$16.000.000,00
(dezesseis milhões de dólares norte-americanos) e terá um assento no Conselho de Administração da
GoodData. Nesta transação, os co-investidores Andreessen Horowitz, General Catalyst, Tenaya Capital
e Next World Capital contribuíram com US$6.000.000,00 (seis milhões de dólares norte-americanos)
adicionais, totalizando US$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de dólares norte-americanos).
A GoodData é fornecedora de soluções de business intelligence na nuvem, ofertadas na modalidade
software como serviço e baseadas em tecnologia de Big Data. Esta transação objetiva reforçar a
robustez do crescimento da GoodData e desenvolver a associação com a TOTVS como parceira na
oferta de tecnologia da GoodData. Esse investimento ampliará o portfólio de soluções de alto valor
agregado aos clientes da TOTVS.
A atuação da TOTVS Ventures vai além do papel de um investidor financeiro, uma vez que a TOTVS
terá exclusividade sobre as soluções da GoodData na América Latina, que por sua vez passará a ter
acesso a esse mercado por meio dos canais de distribuição da TOTVS.
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