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COMUNICADO AO MERCADO
COMPROMISSO DE INVESTIMENTO EM CORPORATE VENTURE CAPITAL (“CVC”)
A TOTVS S.A. (B3: TOTS3) (“TOTVS” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou
“Instrumento Particular de Investimento e Outras Avenças” (“Contrato”) por meio do qual formalizou compromisso de
investimento em corporate venture capital no valor de até R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), a ser realizado
ao longo de um período de 4 (quatro) anos por meio de um fundo de investimento em participações (“FIP”) constituído nos
termos da regulamentação aplicável (“Investimento”). Os recursos do FIP serão geridos pela Citrino Gestão de Recursos
Ltda. (“Citrino”), gestora de recursos devidamente habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), por meio de
estrutura exclusiva.

A expansão da TOTVS para além do ERP, criando um ecossistema de 3 dimensões, que agrega Techfin e Business
Performance, amplia o escopo de sua atuação e, portanto, a quantidade de oportunidades disponíveis. Ao mesmo
tempo, vislumbra um ambiente de negócios mais sofisticado e que permite abordagens diferentes e inovadoras para
investimentos. Diante disso, a TOTVS acredita ser interessante criar novos mecanismos para aproveitar essas
oportunidades.
O CVC é um destes novos mecanismos, com mandato bastante claro de investimentos minoritários, ou seja, distinto
do M&A tradicional. Neste sentido, a TOTVS acredita que o melhor caminho é a criação de um veículo de
investimento estratégico financeiro independente e direcionado para startups com alto potencial de crescimento e
inovação em um formato de CVC “as a service”. Este é um conceito novo e o mais aderente aos objetivos estabelecidos.
Desta forma, a Citrino terá discricionariedade em relação às decisões de investimento do FIP, com base em uma
política de investimentos desenhada em conjunto com a TOTVS e observados determinados termos e condições
usuais de mercado previstos no Contrato.
A TOTVS acompanhará o processo de investimentos do FIP, bem como sua evolução por meio de mecanismos usuais
em estruturas de CVC, tais como indicação de membros a comitês consultivos e de investimentos.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados acerca de desenvolvimentos relevantes
relacionados ao tema, de acordo com os termos da legislação e regulamentação aplicáveis.
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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 65 mil 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.

