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COMUNICADO AO MERCADO

TIM OBTÉM DIREITO AO EXERCÍCIO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO NO BANCO C6
A TIM S.A. (“TIM” ou “Companhia”) (B3: TIMS3; NYSE: TIMB), em conformidade com o artigo 157 da
Lei nº 6.404 e com as disposições da Instrução CVM nº 358 e, em continuidade ao Comunicado ao
Mercado publicado em 26 de março de 2020, comunica aos seus acionistas, ao mercado em geral e a
outras partes interessadas o que segue:
A TIM obteve, no âmbito da parceria estratégica (“Parceria”) firmada com o Banco C6 S.A. (“C6” ou
“Banco”) o direito ao exercício de Bônus de Subscrição equivalente a participação indireta de
aproximadamente 1,4% (um vírgula quatro por cento) do capital social do C6 em decorrência do
atingimento, em dezembro de 2020, do 1º nível das metas acordadas, que serão exercidos no momento
em que a administração da Companhia julgar mais oportuno. Importante destacar que o mencionado
Bônus de Subscrição concederá à TIM, quando exercido, uma posição minoritária e sem posição de
controle ou de influência significativa na administração do C6.
O C6 é um banco digital com crescimento destacado no Brasil, sendo a instituição que mais cresceu
no 3° trimestre de 2020, e superando mais de 4 milhões de contas abertas até novembro. O Banco tem
cerca de R$ 5,3 bilhões em ativos totais e transaciona em sua plataforma de pagamentos mais de R$
1,5 bilhão por mês.
Em menos de um ano, a Parceria entre as empresas gerou um número expressivo de contas abertas
através das ofertas combinadas de serviços de telecomunicações e serviços financeiros, o que reforça
o relacionamento entre TIM e C6 com resultados significativos e confirma o caráter inovador e centrado
na conveniência dos clientes.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados, nos termos da
regulamentação em vigor.
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