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FATO RELEVANTE
TOTVS S.A. (B3: TOTS3; “TOTVS”; ou “Companhia”) informa que seu Conselho de
Administração, em reunião realizada em 10 de fevereiro de 2020, cuja ata será
oportunamente divulgada, aprovou a submissão aos acionistas da TOTVS, em
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser convocada para a mesma data da
Assembleia Geral Ordinária de 2020 (i.e., 27 de abril), de proposta de desdobramento
da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de três ações
ordinárias para cada ação da mesma espécie existente na data da deliberação, sem
modificação do capital social (1:3). Para fins de esclarecimento, para cada ação ordinária
de sua titularidade, o acionista receberá, em função do desdobramento, mais duas
ações da mesma espécie, ficando, ao final, com três ações ordinárias da TOTVS.
As ações resultantes do desdobramento conferirão integralmente aos seus titulares os
mesmos direitos das ações ordinárias então existentes, inclusive em relação aos
dividendos e/ou juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados posteriormente
à data em que o desdobramento for aprovado.
O desdobramento tem como principal objetivo aumentar a liquidez das ações ordinárias
de emissão da Companhia no mercado e possibilitar um ajuste na sua cotação, tornando
o preço por ação mais atrativo e acessível a um número maior de investidores.
A administração da Companhia divulgará, nos prazos legais, as demais informações
necessárias à regular convocação da AGE e deliberação, pelos seus acionistas, acerca da
proposta que ora se comunica.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
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MATERIAL FACT
TOTVS S.A. (B3: TOTS3; “TOTVS”; or “Company”) hereby announces that its Board of
Directors, at a meeting held on February 10, 2020, the minutes of which will be timely
disclosed, approved the submission to the Extraordinary Shareholders Meeting (“ESM”)
of TOTVS to be called on the same date as the Annual Shareholders Meeting of 2020
(i.e., April 27), the proposal to split all the shares of the Company at the ratio of three
(3) new common shares for one (1) share of the same type on the date of the resolution,
without any change in the capital stock (1:3). To make it clear, for each common share
currently held, the shareholder will receive, as a result of the split, two more shares of
the same type so that they will have a total of three (3) common shares of TOTVS.
The shares resulting from the split will give their holders the same rights as the existing
common shares, including dividends and/or interest on equity that may be declared
after the date on which the split is approved.
The main purpose of the split is to increase the liquidity of the Company’s common
shares in the market and enable an adjustment in the share price to make it more
attractive and accessible to more investors.
The Company management will disclose, within the legal timeframe, other necessary
information regarding the call notice of the Extraordinary Shareholders Meeting and the
shareholders' decision about said proposal.

São Paulo, February 12, 2020.
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