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FATO RELEVANTE
JOINT VENTURE EM TECHFIN ENTRE TOTVS E ITAÚ
A TOTVS S.A. (B3: TOTS3; “TOTVS”; ou “Companhia”) informa que, conforme aprovado pelo seu Conselho de Administração, celebrou,
nesta data, contrato para a criação de uma Joint Venture com o Itaú Unibanco S.A. (“Itaú”), denominada TOTVS TECHFIN (“JV”), cujo
objetivo é operar uma plataforma digital de serviços financeiros para pequenas e médias empresas, através da integração de uma gama
completa de serviços financeiros. Tal integração ocorrerá de forma nativa aos sistemas de gestão TOTVS, facilitando a contratação,
distribuição e definição de condições com o uso inteligente de dados transacionais.
TOTVS e Itaú deterão, cada um, 50% (cinquenta por cento) de participação na JV. Para fins de desenvolvimento das atividades da JV,
TOTVS e Itaú contribuirão com suas respectivas expertises e assumirão, em especial, as seguintes obrigações: a TOTVS deverá
contribuir com ativos da sua dimensão de negócios Techfin, incluindo a totalidade das ações do capital social votante da Supplier
Administradora de Cartões de Crédito S.A. (“Supplier”); e o Itaú será responsável por: (i) disponibilizar funding para as operações da JV,
pelo prazo e nos volumes necessários; (ii) com sua expertise financeira, contribuir com o desenvolvimento de produtos financeiros da
JV; e (iii) realizar um aporte primário de R$200 milhões no capital social da JV ("Transação").
Adicionalmente, no contexto de criação da JV, o Itaú se compromete a pagar para a TOTVS até R$860 milhões pelas ações da JV, dos
quais R$410 milhões serão pagos à vista, na data do fechamento da Transação, e até R$450 milhões a serem pagos após 5 anos, a título
de preço complementar (earn-out), mediante o atingimento de metas alinhadas aos objetivos de crescimento e performance da JV. A
partir do fechamento, a JV será o único veículo de desenvolvimento e distribuição de serviços financeiros da TOTVS, e poderá se
beneficiar das integrações com os demais sistemas de gestão da Companhia.
O racional estratégico para a constituição da JV é a combinação inédita de esforços entre a maior empresa de tecnologia e o maior
conglomerado financeiro do país, visando ampliar, simplificar e democratizar o acesso a uma ampla oferta de produtos financeiros no
mercado B2B. Essa combinação de esforços deverá beneficiar pequenas e médias empresas e toda a cadeia produtiva do país, ao unir a
expertise da TOTVS em sistemas de gestão (ambientes nos quais as empresas gerem suas informações transacionais) à expertise
financeira do Itaú, que conta com capacidade de funding em larga escala e em condições competitivas. Este movimento marca uma
etapa definitiva no desenvolvimento da estratégia Techfin concebida pela TOTVS.
O fechamento da operação depende das aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e do Banco Central do
Brasil (BACEN), bem como da verificação de outras condições usuais para esse tipo de operação, compreendendo uma reorganização
societária com a contribuição de determinados bens e direitos para o capital da JV, pela TOTVS, incluindo a totalidade das ações
representativas do capital social votante da Supplier, que continuará tendo seu fundadores, Mauro Wulkan e Eduardo Wagner, na
liderança da administração da operação da Supplier e alinhados ao sucesso da JV.
A Companhia manterá o mercado informado sobre desdobramentos relevantes.
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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 70.000
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.

