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FATO RELEVANTE
TOTVS S.A. (B3: TOTS3; “TOTVS”; ou “Companhia”) informa que, em Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”) realizada nesta data, foi aprovado o desdobramento da
totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de uma ação ordinária
para três ações da mesma espécie, sem alteração no valor do capital social. 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 Companhia. Como consequência, o número de ações ordinárias
em que se divide o capital da Companhia passou de 192.637.727 para 577.913.181.
As ações resultantes do desdobramento aprovado 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 a partir de
28 de abril de 2020.
Tendo em vista o exposto, a Companhia informa aos seus acionistas que as ações de
emissão da TOTVS passarão a ser negociadas “ex” desdobramento a partir do dia 4 de
maio de 2020, levando em consideração a posição acionária com data-base de 30 de
abril de 2020 (inclusive). As ações resultantes do referido desdobramento serão
creditadas aos acionistas da Companhia no dia 6 de maio de 2020.
Como o desdobramento de ações foi aprovado de forma que cada ação de emissão da
Companhia foi desdobrada em três ações da mesma espécie, não houve sobras
decorrentes de frações de ações.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
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MATERIAL FACT
TOTVS S.A. (B3: TOTS3; “TOTVS”; or “Company”) hereby announces that, at the
Company’s Extraordinary Shareholders Meeting held today, approved the split of all
shares of the Company at the ratio of three (3) new common shares for one (1) share of
the same type, 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 the Company. Consequently, the number of common shares in which the Company’s
capital is divided changed from 192,637,727 to 577,913,181 shares.
The shares resulting from the approved split will fully grant their holders the same rights
as the existing common shares, including dividends and/or interest on equity that may
be declared after April 28, 2020.
In view of the foregoing, the Company informs its shareholders that the shares issued
by TOTVS will be traded “ex-split” as of May 4, 2020, considering the shareholding
position with record date of April 30, 2020 (including). The shares resulting from the split
stock will be credited to shareholders on May 6, 2020.
As the split of shares was approved in such a way that each share issued by the Company
was split into three (3) shares of the same type, there were no remaining shares resulting
from fractions of shares.

São Paulo, April 27th, 2020.
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