TOTVS divulga informações adicionais sobre a aquisição da Midbyte

São Paulo, 27 de Novembro de 2007 - A TOTVS S.A. (BOVESPA: TOTS3), líder na
atividade de desenvolvimento e comercialização de softwares de gestão empresarial
integrada e na prestação de serviços relacionados, no segmento de empresas de
médio e pequeno porte no Brasil e na América Latina, divulga informações adicionais
sobre a aquisição da Midbyte Informática S.A., empresa desenvolvedora de software
para o segmento de varejo. A Midbyte Informática S.A. tem uma estimativa de
receita líquida de R$ 3,1 milhões para 2008 e um EBITDA projetado de R$ 1,2 milhão.
A margem EBITDA da companhia é de 38,7%.
O preço pago inicialmente pela TOTVS é de R$ 6,0 milhões, podendo chegar a um
valor total máximo (considerando-se 100% do capital) de até R$ 8,0 milhões
condicionado à execução de metas anuais de EBITDA pelos próximos três anos.
No momento do pagamento de R$ 6,0 milhões, a TOTVS adquire 70% do capital total
da Midbyte Informática S.A., ficando os 30% restantes do capital nas mãos dos
fundadores, que estarão em período de lock-up de três anos. A TOTVS poderá exercer
o direito de compra dos 30% restantes a qualquer momento, ficando com 100% do
capital da empresa.
A gestão da nova unidade de negócio fica sob a responsabilidade do Sr. Araquen
Pagotto, diretor geral da Midbyte. Graduado em Análise de Sistemas, atua no
mercado de software varejista há quase 20 anos.
Os objetivos dessa transação são (a) reforçar a captura de clientes localizados na
faixa inicial de pequenas empresas, visando sustentar e ampliar o crescimento
orgânico da Totvs; (b) reforçar a liderança da TOTVS no segmento de varejo e (c) no
futuro, dar a possibilidade de migração desse produto ao mercado latino-americano,
que consome softwares com a característica de auto–implementação e que pode,
posteriormente, ter migração para outras ofertas da TOTVS.
Essa é a segunda aquisição realizada pela TOTVS em 2007. Em julho, a Companhia
adquiriu 46% da TOTVS-BMI, ficando com 100% de participação na empresa. Essa
aquisição está inserida em um conjunto de ações que se iniciaram em setembro deste
ano com o lançamento do RM First, uma nova solução de simples implantação e fácil
utilização.

Midbyte Informática S.A.
A Midbyte Informática S.A. atua no desenvolvimento e comercialização de software
desde 1989, focada no segmento de varejo para micro e pequenas empresas. È hoje
uma das líderes de mercado com uma base instalada de quase 5.000 clientes.
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Com esta operação, a TOTVS complementa a oferta de varejo para micro e pequenas
empresas - ampliando seu portfólio de produtos com os softwares Vitrine Loja e
Vitrine Corporativo -, e agrega 37 novos colaboradores à TOTVS.
A família de produtos Vitrine teve sua origem na automação comercial direcionado ao
segmento de vestuário e confecção, e hoje está presente em todos os tipos de
indústria, sempre com ênfase em microempresas e estabelecimentos de pequeno
porte. Possui os módulos de back-office e frente de loja. O Vitrine Loja é
homologado na Secretaria da Fazenda de todos os estados brasileiros, adequado ao
convênio ICMS 85/91, geração de arquivo SINTEGRA, emissão de cupom fiscal e
interligação TEF. O Vitrine Corporativo atende hoje pequenas empresas de todos os
seguimentos, incluindo já módulos de produção e estoque.
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Sobre a TOTVS
A TOTVS S.A., por meio das divisões Microsiga, Logocenter, RM Sistemas e da TOTVS-BMI,
TOTVS Infra e TOTVS BPO, atua no desenvolvimento e comercialização de softwares de
gestão empresarial integrada e na prestação de serviços relacionados. Neste ramo de
atividade, conquistou a posição de liderança para o segmento Small and Medium Business
(SMB) no Brasil e na América Latina, mas também está presente no mercado de empresas de
grande porte nessas regiões. Para mais informações, acesse o website www.totvs.com.br/ri.
Este relatório contém informações futuras. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as
expectativas da direção da TOTVS. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "prediz", "projeta",
"almeja" e similares, pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos
conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e produtos, aceitação dos produtos
no mercado, transições de produto da Companhia e seus competidores, aprovação regulamentar, moeda, flutuação da moeda,
dificuldades de fornecimento e produção e mudanças na venda de produtos, dentre outros riscos. Este relatório também contém
algumas informações pro forma, elaboradas pela Companhia a título exclusivo de informação e referência, portanto, são grandezas
não auditadas. Este relatório está atualizado até a presente data e a TOTVS não se obriga a atualizá-lo mediante novas informações
e/ou acontecimentos futuros.
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