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AVISO AOS ACIONISTAS
Indicação de Candidato para o Conselho de Administração
A TOTVS S.A. (B3: TOTS3, “Companhia”) comunica que seu Conselho de Administração, em reunião realizada nesta
data, aprovou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para o dia 20 de dezembro de 2017, às 10h
(“Assembleia”), com o objetivo de, dentre outras matérias, deliberar sobre a eleição de um membro para o Conselho de
Administração da Companhia, que completará o mandato unificado que se encerra na assembleia geral ordinária de
2018.
Os acionistas titulares de ações representativas de 1,5% ou mais do total de ações emitidas pela Companhia poderão
solicitar a inclusão de candidatos ao Conselho de Administração da Companhia no Boletim de Voto a Distância a ser
divulgado para a Assembleia, conforme previsto no artigo 21-L, inciso I da ICVM 481.
As solicitações deverão conter local, data e assinatura do acionista solicitante, que deverá ser reconhecida em cartório,
bem como vir acompanhadas (i) das informações e documentos previstos no artigo 10, inciso I da ICVM 481 com relação
ao candidato indicado, (ii) de comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações do acionista
solicitante, comprovando a sua qualidade de acionista e a participação acionária indicada no parágrafo anterior, e, (iii) em
sendo o caso, de cópia dos documentos que comprovem que o signatário da solicitação tem poderes para representar o
acionista em questão, conforme orientações contidas no item 12.2 do formulário de referência da Companhia.
As solicitações e a documentação de suporte deverão ser encaminhadas, a partir da presente data e até o dia 15 de
novembro de 2017, diretamente ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Gilsomar Maia Sebastião,
(i) por via postal, para a Avenida Braz Leme nº 1.000, Bairro Casa Verde, CEP 02511-000, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, ou (ii) por e-mail, para ri@totvs.com.br, devendo, neste caso, os originais serem entregues à
Companhia antes da data prevista para realização da Assembleia.
A Companhia disponibilizará oportunamente as demais informações relacionadas à Assembleia, nos termos da legislação
aplicável, dentre as quais a proposta da administração.

São Paulo, 1o de novembro de 2017.
Gilsomar Maia Sebastião
Diretor de Relações com Investidores
Relações com Investidores
Tel.: (11) 2099-7105/7773/7097/7089
ri@totvs.com
http://ri.totvs.com/

