TOTVS acquires 30% interest in Totalbanco Consultoria e
Sistemas S.A.
São Paulo, March 31, 2011. – TOTVS S.A. (BOVESPA: TOTS3), the leader in developing and marketing integrated
enterprise management software and provision of related services in Brazil, announces that it has exercised,
through its subsidiary Totalbanco Participações S.A., the call option on 30% of the capital of Totalbanco
Consultoria e Sistemas S.A., for R$ 10,539,204.91. Consequent to this acquisition, TOTVS holds 100% interest in
the company.
Totalbanco Consultoria e Sistemas S.A., which develops software and products for the financial services sector,
posted net revenue of R$ 19,771,047.33 and EBITDA of R$ 6,820,987.94 in 2010.
Through this acquisition, TOTVS reaffirms its interest in the financial services sector, one of the sectors of
strategic importance to the company.
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About TOTVS
TOTVS is Latin America's largest developer of application software, the world's 7th biggest ERP developer and
the leader in emerging markets. It is the absolute leader in Brazil and the leader in the small and medium
enterprises (SME) segment in Latin America. TOTVS was the first IT company in Latin America to go public, with
its shares listed on the Novo Mercado segment of the São Paulo Stock Exchange (BOVESPA). Its ERP operations
serve more than 26,000 clients and are complemented by a broad portfolio of vertical solutions, as well as valueadded services such as consulting, infrastructure and BPO. For further information, visit www.totvs.com
Este relatório contém informações futuras. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da direção da TOTVS. As
palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares, pretendem identificar afirmações que,
necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos
preços e produtos, aceitação dos produtos no mercado, transições de produto da Companhia e seus competidores, aprovação regulamentar, moeda, flutuação da
moeda, dificuldades de fornecimento e produção e mudanças na venda de produtos, dentre outros riscos. Este relatório também contém algumas informações
pro forma, elaboradas pela Companhia a título exclusivo de informação e referência, portanto, são grandezas não auditadas. Este relatório está atualizado até a
presente data e a TOTVS não se obriga a atualizá-lo mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.
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