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AVISO AOS ACIONISTAS
A TOTVS S.A. (BM&FBOVESPA: TOTS3) (“Companhia” ou “TOTVS”), comunica aos Senhores Acionistas
e ao Mercado em geral que, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada nesta data, foi
aprovada a distribuição e o pagamento de dividendos pela Companhia no montante total de
R$66.579.178,22 (sessenta e seis milhões, quinhentos e setenta e nove mil, cento e setenta e oito reais e
vinte e dois centavos), relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, valor este que corresponde
a R$0,407365448 por ação.
O pagamento de dividendos mencionado acima estará sujeito às seguintes condições:
1.1. Terão direito aos dividendos objeto deste comunicado todos os acionistas detentores de ações de
emissão da Companhia na data base de 26 de abril de 2016 (inclusive);
1.2. As negociações de ações da Companhia a partir do dia 27 de abril de 2016 serão realizadas na
condição “ex-dividendos”;
1.3. Os dividendos objeto deste comunicado deverão ser pagos em 11 de maio de 2016, sem correção
monetária; e
1.4. Os dividendos serão pagos sem a retenção do imposto de renda, da seguinte forma: (i) mediante o
crédito automático para aqueles acionistas que contenham a inscrição do CPF/CNPJ e que já tenham
informado os dados bancários (Banco/Agência/Conta Corrente), em 11 de maio de 2016; (ii) para os
acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição de CPF/CNPJ e/ou indicação dos dados bancários
(Banco/Agência/Conta Corrente), os dividendos serão pagos a partir do terceiro dia útil contado da
data de atualização cadastral nos arquivos eletrônicos do banco Itaú S.A., que poderá ser efetuado
por meio de qualquer agência da rede ou através de correspondência dirigida ao Banco Itaú S.A. Diretoria de serviços para Mercado de Capitais, situada na Avenida Eng. Armando de Arruda Pereira,
n° 707, 9° andar, Jabaquara, São Paulo/SP, CEP 04344-902; (iii) os acionistas usuários das custódias
fiduciárias terão seus dividendos disponibilizados conforme procedimentos definidos pela Bolsa de
Valores.
São Paulo, 26 de abril de 2016.
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