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AVISO AOS ACIONISTAS
Pagamento de Juros sobre Capital Próprio
A TOTVS S.A. (BM&FBOVESPA: TOTS3) (“Companhia” ou “TOTVS”), comunica aos Senhores Acionistas
e ao Mercado em geral que, em Reunião de Conselho de Administração realizada nesta data, de acordo
com as deliberações abaixo descritas, foi aprovada a distribuição e o pagamento de juros sobre capital
próprio aos acionistas da Companhia no montante total de R$43.605.490,37 (quarenta e três milhões,
seiscentos e cinco mil, quatrocentos e noventa reais e trinta e sete centavos), relativos ao primeiro semestre
de 2016, valor este que corresponde a R$0,26793514 por ação, e que será imputado ao dividendo mínimo
obrigatório, nos termos do artigo 34 do Estatuto Social da Companhia.
O pagamento dos juros sobre capital próprio mencionado acima estará sujeito às seguintes condições:
1.1. Terão direito aos juros sobre capital próprio objeto deste comunicado todos os acionistas detentores
de ações de emissão da Companhia na data base de 04 de agosto de 2016; 1.2. As negociações de ações
da Companhia, a partir do dia 05 de agosto de 2016, serão realizadas na condição “ex-juros sobre capital
próprio”; 1.3. Os juros sobre capital próprio serão pagos no dia 24 de agosto de 2016, sem que seja devida
qualquer atualização monetária ou remuneração correspondente entre 04 de agosto de 2016 e 24 de agosto
de 2016, de acordo com a respectiva conta corrente e domicílio bancário do acionista fornecidos ao Banco
Itaú S.A.; 1.4. Os acionistas cujo cadastro não contenha CPF/CNPJ ou indicação de Banco/Agência e/ou
Conta Corrente, terão os seus direitos creditados logo após a devida regularização do seu cadastro, junto
às agências do Banco Itaú S.A.; 1.5. Haverá retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de
acordo com a legislação vigente; e 1.6. Os acionistas pessoas jurídicas da Companhia, para que não sofram
a retenção da tributação mencionada no item anterior, deverão observar a legislação em vigor e encaminhar
a documentação comprobatória até o dia 08 de agosto de 2016, para a sede social da Companhia,
localizada no seguinte endereço: Av. Braz Leme, nº 1.631, 2º andar, Jardim São Bento - CEP: 02511-000
– São Paulo - SP - Tel.: (11) 2099-7773 - Fax: (11) 2099-7335, A/C: Departamento de Relações com
Investidores.
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