Assembleia pendente de aprovação
BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - TIM PARTICIPACOES S.A. de 31/08/2020
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto a
distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada.
Nesse caso, é imprescindível que os campos acima sejam preenchidos com o nome completo (ou
denominação social) do acionista e o número do Cadastro no Ministério da Fazenda, seja de
pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço de e-mail para eventual
contato.
Além disso, para que este boletim de voto seja considerado válido e os votos aqui proferidos
sejam contabilizados no quórum da Assembleia Geral:
- todos os campos abaixo deverão estar devidamente preenchidos;
- todas as suas páginas deverão ser rubricadas;
- ao final, o acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da
legislação vigente, deverá assinar o boletim.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O acionista que, conforme a Instrução CVM nº 481/2009, optar por participar por meio do boletim
de voto a distância deverá transmitir as instruções de preenchimento do boletim aos seus
respectivos agentes de custódia ou à instituição escrituradora das ações da Companhia, ou
deverá enviar o boletim diretamente à Companhia, sendo que, em qualquer caso, o boletim deve
ser recebido em até 07 (sete) dias antes da realização da Assembleia Geral, conforme
esclarecido na Proposta da Administração.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
O acionista que optar por enviar o boletim de voto diretamente à Companhia poderá também, se
preferir, enviar as vias digitalizadas do boletim de voto devidamente preenchido, rubricado e
assinado, e dos documentos de identificação e/ou representação autenticados para o endereço
eletrônico ri@timbrasil.com.br, sendo que, nesse caso, também será necessário o envio da via
original do boletim de voto e da cópia autenticada dos demais documentos requeridos para o
endereço Avenida João Cabral de Melo Neto, nº 850, Torre Norte, 12º andar, Barra da Tijuca,
Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Tais documentos deverão ser recebidos em até 07 (sete) dias
antes da realização da Assembleia Geral, conforme esclarecido na Proposta da Administração.
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
contato
O acionista que optar por exercer o direito de voto através da instituição escrituradora das ações
da Companhia deverá comparecer à qualquer agência do Banco Bradesco S.A. no Brasil, em
posse do documento de identificação ou representação legal. A listagem das agências
disponíveis pode ser verificada através do site www.bradesco.com.br
O Departamento de Ações e Custódia do Bradesco está à disposição dos acionistas para maiores
esclarecimentos e atendimento nos canais abaixo indicados:
Departamento de Ações e Custódia
E-mail: dac.escrituracao@bradesco.com.br
Telefone: 0800 701 1616
Deliberações / Questões relacionadas à AGE
Deliberação Simples
1. Examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação do “Protocolo e Justificação de Incorporação
da TIM Participações S.A. pela TIM S.A.”, celebrado em 29 de julho de 2020 pelas administrações
da Companhia e da TIM S.A. (respectivamente, “TSA” e “Protocolo”), que estabelece os termos e
condições da proposta de incorporação da Companhia pela TSA (“Incorporação”);
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Examinar, discutir e deliberar sobre a ratificação da nomeação e contratação da Apsis
Consultoria e Avaliações Ltda. e da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., empresas
especializadas responsáveis pela elaboração, respectivamente, do laudo de avaliação do

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - TIM PARTICIPACOES S.A. de 31/08/2020
patrimônio líquido da Companhia a valor contábil e dos laudos de avaliação do patrimônio líquido
da Companhia e da TSA a preço de mercado, para fins da Incorporação (respectivamente,
“Laudo de Avaliação a Valor Contábil”, “Laudos de Avaliação a Preço de Mercado” e, em
conjunto, “Laudos de Avaliação”);
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3. Examinar, discutir e deliberar sobre a aprovação dos Laudos de Avaliação;
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
4. Examinar, discutir e deliberar sobre a a aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo e
sujeito ao cumprimento da condição suspensiva nele estabelecida;
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
5. Examinar, discutir e deliberar sobre a autorização para a prática, pelos administradores e
procuradores da Companhia, de todas as medidas necessárias à consumação da Incorporação,
nos termos do Protocolo;
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
6. Examinar, discutir e deliberar sobre a proposta de alteração dos Planos de Incentivo de Longo
Prazo da Companhia, de forma que a TSA passe a figurar exclusivamente como a sociedade
responsável pelas obrigações deles oriundas.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

