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FATO RELEVANTE
TOTVS S.A. (“TOTVS”) (Bovespa: TOTS3), em cumprimento às disposições da Instrução
Normativa nº 358, de 03.01.2002, da Comissão de Valores Mobiliários, conforme alterada
e, em seqüência ao Comunicado ao Mercado publicado em 25 de março de 2010, vem
informar a seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, Contrato de
Compra e Venda de Quotas pelo qual adquiriu, pelo valor de até R$43.000.000,00
(quarenta e três milhões de reais), a totalidade do capital social da SRC SERVIÇOS EM
INFORMÁTICA LTDA. (“SRC”), sociedade detentora de ativos relacionados com a
operação das empresas 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 Franquias de Desenvolvimento de
softwares aplicativos ligados à marca “Datasul” (“Franquias de Desenvolvimento”).
Em virtude da presente transação, a TOTVS informa que rescindiu todos os contratos de
franquia com as Franquias de Desenvolvimento acima mencionadas. O preço de aquisição
acima referido está sujeito ao cumprimento de determinadas condições.
Nos termos do artigo 256 da Lei 6.404 de 15.12.1976, a aquisição será submetida à
ratificação dos acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, a qual será convocada
oportunamente. Eventuais acionistas dissidentes da deliberação em Assembléia Geral
Extraordinária que ratificar a aquisição da SRC poderão exercer o direito de recesso nos
termos da Lei 6.404/76, sendo que o direito de recesso será conferido aos detentores de
ação no dia 02 de agosto de 2010 (i.e., os negócios realizados a partir do dia 03 de agosto
de 2010 não serão considerados para os efeitos de referido direito de recesso).
A operação será, ademais, submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica –
CADE.
São Paulo, 02 de agosto de 2010.
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