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COMUNICADO AO MERCADO
AQUISIÇÃO DA VADU LTDA. PELA DIMENSA S.A.
A TOTVS S.A. (B3: TOTS3) (“Companhia”) comunica que sua controlada Dimensa S.A. (“Dimensa”) celebrou, nesta
data, Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças (“Contrato”) para aquisição de quotas que
representam 100% do capital social da Vadu Ltda. (“Vadu”), pelo montante de R$40 milhões. Adicionalmente, o
Contrato prevê pagamento de preço de compra complementar, sujeito ao atingimento de determinadas metas de
desempenho da Vadu e ao cumprimento de outras condições.
A Vadu é uma plataforma de soluções de análise, automação e monitoramento para o mercado de crédito. Fundada
em 2016, a empresa surgiu com o propósito de tornar mais eficiente os processos de gestão de crédito, desde a
análise até o monitoramento do pós-crédito. Com o uso de Big Data integrada à Inteligência Artificial, a plataforma
atua em toda jornada do crédito e fornece, em tempo real, informações essenciais para a tomada de decisões
rápidas, como a antecipação de possíveis inadimplementos de empresas, acompanhamento da evolução do risco e
monitoramento focado nos pontos de atenção da carteira de clientes. Com base no resultado de março de 2022, a
Vadu auferiu receita bruta anualizada de aproximadamente R$17 milhões.
Com esta aquisição, a Dimensa deverá ampliar sua oferta de produtos e serviços para seus clientes representando
mais um passo estratégico para fortalecer sua posição de liderança no segmento de tecnologias B2B para o setor
financeiro e de fintechs.
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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 65.000
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.

