TOTVS adquire franquias de desenvolvimento da Datasul

São Paulo, 02 de agosto de 2010 - 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 a compra, pelo valor de até R$ 43,0 milhões, de 100% do capital social da SRC SERVIÇOS
EM INFORMÁTICA LTDA. (“SRC”), empresa que concentra operações das Franquias de Desenvolvimento
LOGISTICS SOLUTIONS LTDA., FUTURA SOLUÇÕES EM FINANÇAS LTDA., ACTON DESENVOLVIMENTO E
CONSULTORIA DE NEGÓCIOS LTDA., SGP – SOLUÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS LTDA. e AUTUS
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA., todas focadas no desenvolvimento de sistemas de gestão ligados à
marca “Datasul”.
A aquisição permitirá à Companhia equalizar as plataformas tecnológicas dos softwares originados da Datasul
com o objetivo de reduzir a dependência tecnológica de terceiros e ofertar um porftólio cada vez mais completo
ao mercado.
A transação também faz parte da estratégia da Companhia de integrar as estruturas externas de
desenvolvimento, obtendo sinergias e maior eficiência das áreas de P&D e honrando os compromissos para
manter os investimentos em P&D em patamares desejáveis.
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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 aproximadamente 25,7 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 es tá 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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