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FATO RELEVANTE

CONCLUSÃO DA AQUISIÇÃO DA RD STATION
A TOTVS S.A. (B3: TOTS3; “TOTVS”; ou “Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 358/2002 e artigo 27 do
Regulamento do Novo Mercado e em cumprimento ao disposto no Artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76, em
complemento ao Fato Relevante divulgado em 9 de março de 2021, informa que, sua subsidiária TOTVS LARGE
ENTERPRISE TECNOLOGIA S.A. concluiu, nesta data, após terem sido cumpridas todas as condições precedentes
previstas no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças firmado entre as partes em 09 de março de
2021 (“Contrato”), incluindo, sem limitação, a aprovação do CADE, a aquisição de ações que representam 92,04% do
capital social da RD GESTÃO E SISTEMAS S.A. (“RD Station”), e pagou o montante de R$1.861 milhões (“Operação”)
sujeito a ajustes, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações e outras Avenças firmado entre as partes.
Esta transação representa um passo definitivo para a TOTVS estabecer a dimensão de Business Performance e
fundamental na construção de um ecossistema de tecnologias B2B, que tem como objetivo aumentar o addressable
market, o take rate e também a fidelização de clientes, por meio do avanço na cadeia de valor em que atuam, os
apoiando a vender mais e serem cada vez mais competitivos.
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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 ajudálas 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.

