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FATO RELEVANTE
Conclusão da aquisição da Supplier

TOTVS S.A. (B3: TOTS3; “TOTVS”; ou “Companhia”), informa que sua subsidiária TOTVS Tecnologia em Software de Gestão Ltda.
concluiu, nesta data, a aquisição de ações que representam 88,8% do capital social da SUPPLIER PARTICIPAÇÕES S.A., detentora
da totalidade das ações da SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. (conjuntamente “SUPPLIER”), nos termos
do Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias entre Outras Avenças firmado em 28 de outubro de 2019 e do Fato
Relevante divulgado pela Companhia na mesma data.
Os fundadores da SUPPLIER, Mauro Wulkan e Eduardo Wagner, seguem como gestores à frente da operação e acionistas com
11,2% do capital, tendo entre principais objetivos a preservação dos diferenciais competitivos da SUPPLIER, traduzidos nos altos
níveis de recorrência e de fidelidade dos clientes, bem como do baixo histórico de perdas observado nos mais de 15 anos de vida
da SUPPLIER. Tal histórico é fruto da combinação da pulverização do número de clientes, baixo ticket médio das operações, prazo
médio inferior a 60 dias e uso extensivo de seguro de crédito, tendo a qualidade do crédito concedido como prioridade sobre o
crescimento da carteira sempre como um princípio. Durante a crise da Covid-19, esse princípio continua sendo aplicado,
preservando até o presente momento a resiliência do modelo de negócio da SUPPLIER.
A SUPPLIER inicia sua jornada na TOTVS no modelo Fintech, combinando a originação, definição e aplicação de política e
aprovação do crédito, que é cedido a participantes do sistema financeiro, atualmente um Fundo de Direitos Creditórios (“FIDC”),
que carregam a carteira e o risco de crédito. Com esse modelo, o investimento e o risco do capital próprio da SUPPLIER fica
essencialmente limitado às suas cotas subordinadas do FIDC, preservando o “spread” financeiro da SUPPLIER na operação.
A TOTVS tem como objetivo levar a SUPPLIER para o modelo Techfin, avançando nas cadeias de suprimento de seus clientes,
viabilizando o crédito B2B nas relações recorrentes entre clientes e fornecedores e proporcionando uma experiência frictionless
aos envolvidos, por meio da integração dos sistemas de gestão na plataforma da SUPPLIER e do uso de inteligência artificial e big
data para a evolução contínua dos seus algoritmos de crédito. Dado o atual contexto econômico, o ritmo dessa integração entre
a plataforma de crédito da SUPPLIER e as soluções de gestão providas pela TOTVS foi acelerado.
A aquisição da SUPPLIER é um importante pilar na dimensão Techfin da estratégia da TOTVS de desenvolver um ecossistema
representado por três dimensões: (i) Gestão – ERP, RH e soluções verticais; (ii) Techfin – crédito B2B, serviços e pagamentos; e
(iii) Business Performance – sales lead e marketing.

São Paulo, 30 de abril 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

TOTVS S.A.
Publicly-Held Company
Corporate Taxpayer ID (CNPJ/ME): 53.113.791/0001-22
Company Registry (NIRE): 35.300.153.171

MATERIAL FACT
Acquisition of Supplier concluded

TOTVS S.A. (B3: TOTS3; “TOTVS”; or “Company”), hereby announces that its subsidiary TOTVS Tecnologia em Software de Gestão
Ltda. concluded on this day the acquisition of shares corresponding to 88.8% of the capital stock of SUPPLIER PARTICIPAÇÕES
S.A., which holds all the shares of SUPPLIER ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. (jointly “SUPPLIER”), as per the
Agreement for the Purchase of Equity Interest and Other Covenants signed on October 28, 2019 and the Material Fact notice
disclosed by the Company the same day.
The founders of SUPPLIER, Mauro Wulkan and Eduardo Wagner, remain at the helm of the operation besides holding 11.2%
interest, and having the mission of preserving SUPPLIER’s competitive advantages, reflected in the high levels of client recurrence
and loyalty, as well as the low history of losses registered in more than 15 years of SUPPLIER’s track record. This history results
from the combination of a large number of clients, low average ticket of operations, average term of less than 60 days and
extensive use of credit insurance, with the quality of credit granted always taking priority over portfolio expansion as a principle.
During the COVID-19 crisis, this principle continues to be applied, preserving the resilience of SUPPLIER’s business model so far.
SUPPLIER starts its journey at TOTVS in the Fintech model, combining the origination, definition and application of the credit
approval policy that is applied to players in the financial system, currently a receivables securitization vehicle (“FIDC”), which
carries the portfolio and credit risk. With this model, SUPPLIER’s investment and risk of own capital is essentially limited to its
subordinated shares of FIDCs, preserving its financial spread in the operation.
TOTVS aims to migrate SUPPLIER to the Techfin model, moving forward across the supply chains of its clients, enabling B2B credit
on recurring relations between clients and suppliers, and providing a frictionless journey for all those involved by integrating the
management systems in SUPPLIER’s platform and using artificial intelligence and big data to continuously improve its credit
algorithms. Given the current economic scenario, the pace of integrating SUPPLIER’s credit platform and TOTVS’ management
solutions was accelerated.
The acquisition of SUPPLIER is an important pillar in the Techfin dimension of TOTVS’ strategy to develop an ecosystem
represented by three dimensions: (i) Management – ERP, HR and vertical solutions; (ii) Techfin – B2B credit, services and
payments; and (iii) Business Performance – sales lead and marketing.
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