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FATO RELEVANTE

Aprovação pela B3 da listagem no segmento do Novo Mercado
e conclusão da reestruturação societária

TIM S.A. (“TSA” ou “TIM” ou “Companhia”), sociedade incorporadora de sua controladora,
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. (“TPAR”) (B3: TIMP3; NYSE: TSU), como resultado do processo
de incorporação (“Incorporação”) deliberado em Assembleia Geral Extraordinária de ambas
as companhias, ocorridas em 31 de agosto de 2020, na forma e para os fins da Instrução
CVM nº 358/2002 (“ICVM 358”), conforme alterada, em continuidade aos Fatos Relevantes
divulgados em 29 de julho de 2020 e 31 de agosto de 2020, informa aos seus acionistas e ao
mercado em geral o que segue:
Nesta data, o Conselho de Administração da Companhia tomou conhecimento do Ofício
319/2020-DIE, emitido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), com o deferimento da
listagem da TSA e a admissão à negociação das suas ações no segmento especial de
governança corporativa denominado Novo Mercado.
Em decorrência da concessão da referida listagem pela B3, e na forma do Protocolo e
Justificação de Incorporação da TPAR pela Companhia (“Protocolo”), verificou-se a
satisfação da Condição Suspensiva prevista no Protocolo, consumando-se, portanto, a
Incorporação, tornando-se eficaz para todos os fins e efeitos, sendo a TPAR extinta e
sucedida, a título universal, em todos os direitos e obrigações, pela Companhia, nos termos
do artigo 227 da Lei das S.A..
As ações ordinárias e as American Depositary Shares (“ADSs”) continuarão a ser negociadas
em nome da TPAR, cada uma representando o direito de receber uma ação ordinária e uma
ADS da TSA, respectivamente, até a primeira data em que se operacionalizar a negociação
das ações ordinárias e ADSs em nome da TSA.
Adicionalmente, verificada a eficácia da Incorporação, o Conselho de Administração da
Companhia registrou, na data de hoje, que o capital social da Companhia encontra-se dividido
em 2.420.804.398 (duas bilhões, quatrocentas e vinte milhões, oitocentas e quatro mil,
trezentas e noventa e oito) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal.

A TSA manterá seus acionistas informados a respeito do término do prazo do direito de
recesso e do pagamento aos acionistas legitimados ao exercício do direito de retirada,
conforme divulgado em Fato Relevante do dia 31 de agosto de 2020, bem como a data de
início das negociações de suas ações na B3 e ADSs na New York Stock Exchange – NYSE.

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2020.
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