Atendimento às disposições da Instrução CVM nº 358/02
(Art. 12)

TOTVS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 53.113.791/0001-22
NIRE 35.300.153.171

COMUNICADO AO MERCADO
A TOTVS S.A. (BM&FBOVESPA: TOTS3) ("TOTVS” ou “Companhia"), em cumprimento ao disposto na
Instrução CVM 358/2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o
recebimento, nesta data, da comunicação do acionista Harris Associates L.P. (“Harris”) informando que
passou a deter o equivalente a 4,93% do capital social desta Companhia.
Harris ainda informou que não objetiva alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da
Companhia, que não detém debêntures conversíveis em ações da TOTVS e que não celebrou nenhum acordo
ou contrato para regular o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão
da TOTVS.
O documento a seguir é a tradução da comunicação recebida e arquivada na sede social da Companhia.

São Paulo, 29 de junho de 2016
Gilsomar Maia Sebastião
Vice-Presidente Executivo e Financeiro e
Diretor de Relações com Investidores
Relações com Investidores
Tel.: (11) 2099-7105/7773/7097/7089
ri@totvs.com
http://ri.totvs.com/

Atendimento às disposições da Instrução CVM nº 358/02
HARRIS ASSOCIATES
(Art. 12)
Chicago Illinois, 29 de Junho de 2016
TOTVS S.A.
Avenida Braz leme, 1631
São Paulo, SP, Brasil
02511-000
At.: Sr. Gilsomar Maia Sebastião
Diretor de Relações com Investidores
Por e-mail: www.totvs.com/ir
ATENÇÃO IMEDIATA – Divulgação ICVM 358 – Redução de Participação Acionária na
TOTVS S.A. (“TOTVS”)
Prezados,
1. Harris Associates L.P. (“Harris”) é uma sociedade constituída para gestão de
investimentos segundo as leis de Delaware, Estados Unidos da América.
2. Vimos comunicar a V.Sas. que clientes cujas carteiras estão sob gestão da Harris
alienaram ações ordinárias emitidas pela TOTVS.
3. Dando cumprimento ao dever de divulgação que nos compete nos termos do art. 12 da
instrução 358 da Comissão de Valores Mobiliários datada de 3 de janeiro de 2012
(conforme alterada, “Instrução CVM 358”), as informações completas por ela exigidas
lhes são prestadas a seguir:
i. Qualificação da Harris: A Harris tem sede em 111 South Wacker Drive,
Suite 4600, Chicago, Illinois, 60606, EUA;
ii. Objetivo: Nenhum dos clientes da Harris objetiva alterar a composição
de controle ou da estrutura administrativa da TOTVS;
iii. Posição Consolidada: Desde 28 de junho de 2016, os clientes da Harris
passaram a deter 8.065.600 ações ordinárias da TOTVS, representando
4,93% do total de ações ordinárias da TOTVS.
iv. Demais Valores Mobiliários da TOTVS: Não nos consta que os clientes
da Harris detenham quaisquer outros valores mobiliários e instrumentos
financeiros derivativos referenciados em ações da TOTVS. Entendemos,
contudo, que ainda que os detivessem, não seriam somáveis à parte que
lhes cabe na posição consolidada ora reportada por esta se ter processada
unicamente sob nossa gestão discricionária.
v. Acordo para Regular o Exercício de Voto: A par de contrato que a Harris
celebra com clientes para fins de gestão de ativos e que, em regra, lhe
permite exercer o direito de voto conferido pelas ações que lhes
compõem as carteiras, não há nenhum acordo ou contrato entre a Harris,
de um lado, e parte ou totalidade dos clientes titulares da participação
consolidada ora reportada, de outro, para regular qualquer atuação em
comum ou acordo similar sobre o exercício do direito de voto ou a
compra e venda de valores mobiliários de emissão da TOTVS.

Atendimento4. àsVocê
disposições
da Instrução CVM nº 358/02
estará recebendo também a versão em português dessa carta. As versões em
português e inglês possuem o mesmo efeito legal. Você deve considerar a versão em
(Art. 12)
português para os propósitos legais da ICVM 358.
Esperamos ser informados quando procederem à devida comunicação à CVM.
Na necessidade de qualquer esclarecimento ou informação sobre esta comunicação, favor
contatarem Kim Colwell, Senior Compliance Officer, através do número de telefone 1 312 646
3600 ou do e-mail KColwell@harrisassoc.com.
Obrigado pela sua atenção.
Atenciosamente,
Harris Associates L.P.
Kim Colwell
Diretora de Compliance Senior

Representante legal no Brasil: Velloza & Girotto Advogados Associados

