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FATO RELEVANTE
TOTVS S.A. (B3: TOTS3; “TOTVS”; ou “Companhia”) informa que seu Conselho de
Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou, nos termos do art. 30, §1º,
“b”, da Lei nº 6.404/76, e da Instrução CVM nº 567/15, programa de recompra de ações
de emissão da própria Companhia (“Programa”), até o limite de 3.000.000 de ações
ordinárias, para fazer frente ao Plano de Incentivo e Retenção baseado em ações da
Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de dezembro
de 2015 e alterado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5 de abril de 2018,
podendo ainda ser mantidas em tesouraria, canceladas e/ou alienadas posteriormente.
O Programa deverá se encerrar até 9 de setembro de 2020, conforme detalhado no
Comunicado sobre Negociação de Ações de Própria Emissão, juntamente com as demais
informações, nos termos do Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM nº 480/2009 e divulgado
na presente data. A Companhia tem em circulação, conforme o conceito da Instrução
CVM nº 567/15, 161.780.908 ações. A aquisição dar-se-á a débito da conta de reserva
de capital registrada no balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2019. A
operação será realizada através de uma ou mais dentre as seguintes instituições
financeiras: BTG Pactual Corretora de Valores S.A. (BTG Pactual CTVM S.A.), inscrita no
CNPJ sob o nº 43.815.158/0001-22, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar (parte), CEP 04538-133; e ITAÚ
Corretora de Valores S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64, com sede na
cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar, CEP
04538-132.
Informações adicionais sobre o programa de recompra de ações de emissão da própria
Companhia, encontram-se disponíveis aos acionistas nas páginas eletrônicas da CVM
(www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (http://ri.totvs.com).
São Paulo, 06 de março de 2020.
Gilsomar Maia Sebastião
Vice-Presidente Financeiro e
Diretor de Relações com Investidores
Departamento de Relações com Investidores
Tel.: (11) 2099-7105 /7773/7097/7089
e-mail: ri@totvs.com / website: http://ri.totvs.com
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MATERIAL FACT
TOTVS S.A. (B3: TOTS3; “TOTVS”; or “Company”) hereby announces that the Board of
Directors, at a meeting held on this date, approved, pursuant to article 30, paragraph 1,
item “b”, of Brazilian Federal Law No. 6,404/76, and the Brazilian Securities and
Exchange Commission (CVM) Instruction No. 567/15, the share buyback program for the
shares issued by the Company (“Program”), up to the limit of 3,000,000 common shares,
to meet the grant of the Company’s Share-Based Incentive and Retention Plan approved
by the Extraordinary Shareholders Meeting held on December 15, 2015 and amended
by the Extraordinary Shareholders Meeting held on April 5, 2018, and can also be held
in treasury, cancelled and/or sold later. The Program will end until September 9, 2020,
as detailed in the Notice on Trading of Own Shares, jointly with other information,
prepared in accordance with Appendix 30-XXXVI of CVM Instruction No. 480/2009 and
disclosed on this date. The Company has 161,780,908 outstanding shares as per the
concept set forth in CVM Instruction 567/15. The acquisition will be made by debiting
the capital reserve account recorded in the balance sheet prepared on December 31,
2019. The operation will be conducted through one or more of the following financial
institutions: BTG Pactual Corretora de Valores S.A. (BTG Pactual CTVM S.A.), inscribed in
the corporate taxpayers register (CNPJ) under number 43.815.158/0001-22, with
registered office at Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º floor (part), Zip Code 04538-133,
in the city and state of São Paulo; and ITAÚ Corretora de Valores S.A., inscribed in the
corporate taxpayers register (CNPJ) under number 61.194.353/0001-64, with registered
office at Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500, 3rd floor, Zip Code 04538-132, in the city and
state of São Paulo.
Additional information about the stock buyback program is available to shareholders on
the websites of CVM (www.cvm.gov.br), B3 (www.b3.com.br) and the Company
(http://ri.totvs.com).
São Paulo, March 6, 2020.
Gilsomar Maia Sebastião
Chief Financial and
Investor Relations Officer
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