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FATO RELEVANTE

APROVAÇÃO SOCIEDADE ENTRE TOTVS E B3
A TOTVS S.A. (B3: TOTS3; “TOTVS”; ou “Companhia”), dando seguimento ao quanto divulgado no fato relevante
datado de 12 de julho de 2021, informa que, tendo sido cumpridas todas as condições precedentes necessárias para
o fechamento da transação, incluindo as aprovações regulatórias necessárias tanto do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (“CADE”) quanto da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), sem quaisquer restrições, a B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) subscreveu, nesta data, participação acionária minoritária representativa, ao final, de
37,5% do total de ações da Dimensa S.A., nova denominação da TFS Soluções em Software S.A (“Dimensa”), pelo
montante de R$600 milhões, sujeito a ajustes.
A Dimensa passa a contar com dois dos principais players do segmento de Serviços Financeiros, TOTVS e B3, na sua
estrutura de governança, iniciando uma nova etapa, com um management renovado, total autonomia e foco no
efervescente segmento de tecnologias B2B para o mercado financeiro e de fintechs, buscando ampliar investimentos
em inovação e aumentar o portfólio de soluções e de clientes, por meio de desenvolvimentos orgânicos, parcerias e
aquisições, com o objetivo de ser a principal opção de tecnologia B2B para o setor financeiro.
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Sobre a TOTVS: Líder absoluta no mercado SMB do Brasil, a TOTVS cria soluções inovadoras para transformar o dia a dia das empresas
e ajudá-las a superar os desafios de seus negócios. É a maior empresa de desenvolvimento de software de gestão do país, com mais de
40.000 clientes em 12 setores da economia. Como uma empresa originalmente brasileira, a TOTVS acredita no “Brasil que Faz” e apoia
o crescimento de milhares de negócios e empreendedores, de norte a sul do país, por meio da tecnologia.

