TOTVS ADQUIRE 20% REMANESCENTES DO CAPITAL
SOCIAL DA YMF ARQUITETURA FINANCEIRA NEGÓCIOS S.A.

São Paulo, 03 de Setembro de 2009 - A TOTVS S.A. (BOVESPA: TOTS3), líder absoluta na
comercialização de software de gestão empresarial integrada no Brasil e maior empresa do
mercado latino-americano no segmento de empresas de pequeno e médio porte anuncia a
aquisição de 20% da YMF ARQUITETURA FINANCEIRA NEGÓCIOS S.A. (“YMF”).
Criada em 1993, a YMF oferece soluções que abrangem a automação de todo o ciclo de
investimentos de entidades do mercado financeiro, incluindo gestão de portfólios, conciliação,
mensageria SPB/SWIFT, compliance e atribuição de performance. Diariamente, os sistemas da
Companhia processam mais de R$ 1,5 trilhão em ativos distribuídos em mais de 22 mil
portfólios e em quatro mil fundos. A YMF possui mais de 100 clientes, entre eles as maiores
instituições de gestão de ativos, bancos, custodiantes, fundos de hedge, fundos de pensão,
seguradoras, bolsas de valores, entre outros, sendo líder absoluta no mercado de capitais latinoamericano.
Em sua abordagem por segmentos, a TOTVS elegeu 11 segmentos de importância estratégica
que serão ofertados nas principais regiões onde a Companhia está presentes. O segmento de
Financial Services é um desses 11 segmentos além de ser uma importante vertical que
complementa a oferta de ERP. O objetivo dessa aquisição e consolidação do negócio YMF é (i)
reforçar a presença da TOTVS no segmento que a Companhia entende ser estratégico e (ii)
viabilizar a estruturação das ofertas desse segmento a fim de promover forte crescimento no
segmento financeiro para os próximos anos.
Segundo o estudo Financial Insights do IDC, em 2008 o segmento financeiro respondeu por
16% dos investimentos realizados em TI na América Latina. Em outro estudo do mesmo
instituto, Latin America Semiannual ERP Tracker 2008, o crescimento da vertical financeira em
2008 foi de 34,1% na América Latina, superior a todas as outras verticais medidas pela pesquisa,
sendo ela uma das 4 maiores em termos de gastos.
A YMF faturou R$45,3 milhões em 2008, sendo R$20,6 milhões no 1º semestre de 2008. Já no
primeiro semestre de 2009, o faturamento saltou para R$28,7 milhões, crescimento de 39,3%.
No primeiro semestre deste ano, obteve EBITDA de R$8,6 milhões e margem EBITDA de 31,4%,
810 pontos-base superior à do ano de 2008.
A TOTVS já detinha 80% do capital social da YMF decorrentes da incorporação da Datasul S.A.
no ano passado. Com a aquisição dos remanescentes 20%, pelo valor de R$19.000.000, a YMF
passa a ser controlada integral da TOTVS. A operação tem múltiplo de 5,7 para o EBITDA
projetado de 2009.
As operações da YMF não sofrem ruptura e permanecem sob a liderança de seus fundadores
Yuryi Ferber e Diether Müller, que atuam no mercado de gestão de investimentos desde 1987 e
que também ficarão à frente do segmento Financial Services.
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Sobre a TOTVS
A TOTVS é a maior empresa da América Latina no desenvolvimento de software aplicativos, a 8ª
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
representadas pelos produtos Datasul, Logix, Microsiga Protheus e RM possuem 23,7 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 contém 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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