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COMUNICADO AO MERCADO

Parceria entre TIM Brasil e Banco C6

TIM PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia” ou “TPAR) (B3: TIMP3; NYSE: TSU) e sua
subsidiária integral TIM S.A. (“Subsidiaria” ou “TSA”) em conjunto, em conformidade
com o artigo 157 da Lei nº 6.404 e com as disposições da Instrução CVM nº 358,
comunicam aos seus acionistas, ao mercado em geral e a outras partes interessadas
que:
TSA e BANCO C6 S.A. (“C6”), em conjunto denominadas “Parceiras”, concluíram as
negociações referentes a uma parceria estratégica com o objetivo de desenvolver
ofertas combinadas com benefícios especiais para as bases de clientes das
Parceiras. Pela primeira vez, serviços bancários digitais e de telecomunicações são
unidos em uma só proposição. O acordo prevê, ainda, a possibilidade de explorar
sinergias de canais de venda e de pagamento, ampliando a distribuição de ofertas e
otimizando custos.
As Parceiras destacam o caráter inovador do acordo que celebraram, sendo este
centrado na entrega de conveniência através da integração de serviços essenciais
para a vida dos clientes. Essa abordagem oferece grande potencial de geração de
valor para ambas as empresas por meio do crescimento de base de usuários e maior
fidelização de seus clientes. Neste contexto, a TIM quer se posicionar a frente do
mercado, criando um fator de diferenciação competitiva baseado em inovação e oferta
de serviços.
Este acordo não cria uma joint venture e, portanto, a TIM mantém a independência
de suas operações. Entretanto, a depender da evolução dos resultados da parceria,
a TSA se tornará acionista minoritária do C6, através de um mecanismo de
remuneração baseado em objetivos.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados, nos termos
da regulamentação em vigor.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2020.
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