TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 02.558.115/0001‐21
NIRE 33 300 276 963
FATO RELEVANTE
A TIM PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) (BM&FBOVESPA: TIMP3; NYSE: TSU),
em resposta ao Ofício SAE/GAE 2685-14 da BM&FBOVESPA, transcrito abaixo,
informa aos seus acionistas, ao mercado em geral e aos demais interessados a
comunicação da Telecom Italia de que:
“Com relação às numerosas publicações jornalísticas sobre um possível interesse do
Grupo Telecom Italia na aquisição da sociedade brasileira GVT S.A., a Telecom Italia
confirma que está em curso o aprofundamento acerca da oportunidade de apresentar à
Vivendi S.A. (controladora da GVT) uma oferta de combinação industrial que incluiria a
integração das atividades brasileiras dos dois grupos.
A Telecom Italia afirma que nenhuma oferta foi finalizada ainda e que eventual decisão
de proceder com a operação está sujeita à aprovação dos órgãos societários da
Telecom Italia e da TIM Participações, que até o presente momento não foram
convocados”.

Rio de Janeiro, 14 de Agosto de 2014.

TIM Participações
Rogério Tostes
Diretor de Relações com Investidores

Transcrição do Ofício BM&FBOVESPA:
“SAE/GAE 2.685-14
13 de agosto de 2014
Tim Participações SA
Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Rogerio Tostes Lima
Prezados Senhores,
Solicitamos esclarecimentos, até 14/08/2014, sobre notícia veiculada pela Agência Estado – Broadcast, em
13/08/2014, sob o título “Telecom Italia propõe à Vivendi fusão de seus respectivos ativos no Brasil, diz fonte”, bem
como outras informações consideradas importantes.

Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em
13/12/2011, e 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
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários”

