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3795/2014-SAE
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Sr. Rogerio Tostes Lima
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Movimentação atípica de Ações
Prezado Senhor,
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as ações de emissão dessa empresa, o
número de negócios e quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que seja
informado, até 11/12/2014, se há algum fato, do conhecimento de V.S.a. que possa justificalos.

Data

Ações ON
Preços (R$ por ação)
Abertura Mínimo Máximo Médio Último Oscil.
%

Nº
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-

* Atualizado até ás 17h02.

No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da
resposta dessa empresa.
Alertamos que esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela
CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e que o seu não atendimento poderá sujeitar essa
companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com
Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,

Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
c.c.:

CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

Resposta da Companhia
A TIM PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) (BM&FBOVESPA: TIMP3; NYSE: TSU), em
resposta ao Ofício SAE 3.

, da BM&FBOVESPA, de 10 de dezembro de 2014,

transcrito acima, questionando acerca de oscilações na cotação e volume de suas ações,
vem informar aos seus acionistas, ao mercado em geral e aos demais interessados, que
acredita que tais oscilações estejam relacionadas a nota publicada pela agência de noticias
Bloomberg, sob o título “Telefonica, Oi, Claro said to plan $15 bln offer for TIM”, segundo a
qual haveria por parte das empresas mencionadas o planejamento de uma oferta conjunta
pela TIM Participações S.A..
Neste sentido, a Companhia ratifica as informações já prestadas ao mercado por meio dos
Comunicados ao Mercado publicados em 17 de setembro, 8 de outubro e 30 de outubro,
bem como em Fato Relevante de 27 de agosto, de que não tem conhecimento de acordo,
negociação ou oferta envolvendo a Companhia e as demais empresas mencionadas na
matéria.
Adicionalmente, a Companhia reitera seu compromisso de prestar, tempestivamente,
informações apropriadas aos seus acionistas e mercado em geral sempre que houver
qualquer fato relevante.
Rio de Janeiro,

de dezembro de 2014.

TIM Participações S.A.
Rogério Tostes
Diretor de Relações com Investidores

