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AVISO AOS ACIONISTAS
TOTVS S.A. (BM&FBOVESPA: TOTS3) (“TOTVS”), em complemento ao Aviso aos Acionistas
divulgado em 22 de outubro de 2015, comunica o quanto segue:
Em 10 de Novembro de 2015, a TOTVS, na qualidade de sucessora da Makira II Empreendimentos
e Participações S.A. (“Makira II”), pagará aos ex-acionistas de Bematech S.A. (“Bematech”), o valor
de R$0,111452310, pelo resgate de cada ação preferencial resgatável emitida por Makira II, o que
corresponde a R$9,473446353 por ação da Bematech. Os valores aqui indicados já incorporam a
atualização em 100% da taxa de juros de certificados interbancários de um dia útil, publicada pela
CETIP S.A. – Mercados Organizados, expressa em porcentagem anual, equivalente ao resultado
diário calculado com base em um ano de 252 dias úteis, apurada desde 05 de outubro de 2015 até 10
de novembro de 2015, do valor de resgate objeto das Assembleias Gerais Extraordinárias da TOTVS
e da Bematech, realizadas em 03 de setembro de 2015.
Com relação aos ex-acionistas de Bematech não residentes no Brasil (“Acionistas Não Residentes”),
a TOTVS, na forma da legislação aplicável, fará o pagamento do resgate líquido do Imposto de
Renda Retido na Fonte (“IRRF”), incidente sobre a diferença positiva, nos casos aplicáveis, entre o
valor recebido em decorrência do resgate das ações preferenciais de Makira II e o correspondente
custo de aquisição das ações de titularidade do Acionista Não Residente em questão, à alíquota de
15% (ou 25% nos casos de Acionistas Não Residentes situados em jurisdições de baixa ou nenhuma
tributação, conforme definido pelas autoridades fiscais). O cálculo do valor do IRRF devido aos
Acionistas Não Residentes foi feito com base no custo médio de aquisição das ações de Bematech
informado por cada Acionista Não Residente diretamente à TOTVS, bem como aos seus respectivos
agentes de custódia, na forma descrita no Aviso aos Acionistas divulgado pela TOTVS em 22 de
outubro de 2015.
São Paulo, 9 de novembro de 2015.
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