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FATO RELEVANTE
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DAS CONTROLADAS DA COMPANHIA

A TIM Participações S.A. (“Companhia”) (B3: TIMP3; e NYSE: TSU), em cumprimento às
disposições da Instrução CVM nº 358 e ao artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76, informa aos
seus acionistas, ao mercado em geral e aos demais interessados que, dando sequência à
autorização emanada pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada
na presente data, empreenderá os procedimentos necessários para implementar o projeto
de reorganização societária (“Reorganização”) de suas controladas TIM Celular S.A. (“TIM
Celular”) e Intelig Telecomunicações Ltda. (“Intelig”), por meio da incorporação da TIM
Celular pela Intelig.
A Reorganização tem por objetivo capturar sinergias operacionais e financeiras através da
implementação de uma estrutura mais eficiente de processos, bem como de sistemas
contábeis e de controles internos.
Além do aproveitamento de eficiências operacionais e financeiras a Reorganização permitirá
a gestão comercial unificada dos diversos serviços prestados pelas controladas da
Companhia e propiciará uma resposta mais eficiente e rápida às necessidades do mercado,
através do desenvolvimento de novos serviços e ofertas integradas, garantindo melhor
posionamento estratégico e competitividade, bem como uma melhor experiência para seus
clientes na utilização dos serviços prestados.
A Reorganização é mais uma etapa do processo contínuo que já vem sendo adotado pela
Companhia, desde a privatização do setor de telecomunicações, e se encontra em perfeito
alinhamento com as expectativas deste segmento.
A efetivação da Reorganização está sujeita (1) à anuência prévia da Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL, (2) ao consentimento prévio do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, na qualidade de credor da Companhia e (3) à
aprovação dos órgãos societários competentes das sociedades envolvidas.
Novas informações a respeito da Reorganização serão divulgadas ao mercado na medida em
que desdobramentos relevantes ocorram.
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