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

AVISO AOS ACIONISTAS
A TOTVS S.A. (BM&FBOVESPA: TOTS3) ("TOTVS” ou “Companhia"), nos termos do § 3º artigo 21-L, da
Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM481/09”), comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que recebeu nesta data o pedido de renúncia de três membros do Conselho de
Administração, quais sejam, a Sra. Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana e os Srs. Danilo Ferreira
da Silva e Sergio Foldes Guimarães, os quais permanecerão nos seus cargos até a Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”), prevista para o dia 20 de abril de 2017, conforme divulgado no
Calendário de Eventos Corporativos 2017.
Por oportuno, a Companhia comunica que a Administração, com a recomendação do Comitê de Governança
e Indicação, pretende propor à Assembleia os seguintes candidatos substitutos: Sra. Leticia Costa e Srs.
Henrique Trinckquel e Gilberto Mifano, conforme proposta da Administração que tramitará pelo Conselho de
Administração da Companhia e que será oportunamente divulgada ao mercado.
Para os fins do disposto no inciso II, § 1º, do artigo 21-L da ICVM 481/09, a Companhia comunica que os
acionistas terão até o dia 16 de março de 2017 para eventual pedido de inclusão de candidatos ao Conselho
de Administração no boletim de voto a distância. Os acionistas devem observar os requisitos previstos no art.
21-M da ICVM 481/09, e no item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia, sendo que as solicitações
deverão ser enviadas por escrito, ao Diretor de Relações com Investidores, para a Av. Braz Leme, 1631, 2º
andar, Jardim São Bento, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou através do endereço eletrônico
ri@totvs.com.
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