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COMUNICADO AO MERCADO
Aquisição da Wealth Systems Informática Ltda.

A TOTVS S.A. (B3: TOTS3) (“TOTVS” ou “Companhia”) comunica que sua subsidiária TOTVS Large Enterprise
Tecnologia S.A. (“TOTVS Large”) 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 WEALTH SYSTEMS
INFORMÁTICA LTDA. (“WEALTH SYSTEMS”) pelo montante de R$27,0 milhões, sujeito a ajustes, dos quais
R$16,7 milhões pagos à vista aos vendedores e R$10,3 milhões a serem pagos em fevereiro de 2021.
Adicionalmente, também está previsto o pagamento de preço de compra complementar variável conforme o
atingimento de metas estabelecidas para a WEALTH SYSTEMS no exercício de 2023.
Fundada há 19 anos, a WEALTH SYSTEMS atua no mercado de software provendo soluções de CRM (Customer
Relationship Management) e SFA (Sales Force Automation) na América Latina, tendo mais de 250
colaboradores e mais de 450 clientes em diferentes setores da economia, com grandes clientes referência
especialmente nas cadeias de agronegócio, manufatura e distribuição. Em 2019, a receita bruta da WEALTH
SYSTEMS foi de aproximadamente R$20,4 milhões.
Com esse movimento, a TOTVS dá mais um passo na execução de sua estratégia de desenvolver um
ecossistema representado por três dimensões: (i) Gestão – ERP, RH e soluções verticais; (ii) Techfin – crédito
B2B, serviços e pagamentos; e (iii) Business Performance – sales lead e marketing. A WEALTH SYSTEMS já era
parceira da TOTVS com suas soluções de CRM (Master CRM) e de SFA (Master Sales), atendendo mais de 150
clientes, e se encaixa no nosso propósito em Business Performance, que é o de prover soluções voltadas à
geração de oportunidades e conversão de vendas dos clientes, visando agregar ainda mais valor às cadeias já
atendidas pelas soluções das divisões de Gestão e Techfin da TOTVS.
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