TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.115/0001-21
NIRE 33.300.276.963

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2015
DATA, HORA E LOCAL: 11 de setembro de 2015, às 10h00m, na sede da TIM
Participações S.A. (“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na data, hora e local
acima mencionados, com a presença dos Srs. Adhemar Gabriel Bahadian, Alberto Emmanuel
Carvalho Whitaker, Francesca Petralia, Franco Bertone, Herculano Aníbal Alves, Manoel
Horacio Francisco da Silva, Oscar Cicchetti e Rodrigo Modesto de Abreu, presencialmente
ou por meio de videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do artigo 25
do Estatuto Social da Companhia. Participou, ainda, desta reunião o Sr. Jaques Horn, Diretor
Jurídico e Secretário. Ausências justificadas dos Srs. Mario Di Mauro e Piergiorgio Peluso.
MESA: Sr. Franco Bertone – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.
ORDEM DO DIA: (1) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê
de Controle e Riscos; (2) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo
Comitê de Auditoria Estatutário; (3) Agenda de Marketing; (4) Deliberar acerca da
celebração de contratos de fornecimento de equipamentos, softwares e serviços para Rede
2G, 3G e 4G; (5) Deliberar sobre a celebração de contratos para aquisição de handsets; (6)
Tomar conhecimento da evolução da estratégia da Companhia em face do ciclo de
planejamento 2016-2018; e, (7) Deliberar sobre Contrato de Financiamento a ser celebrado
entre a TIM Celular S.A. e o KFW IPEX – Bank.
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DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os
Srs. Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente
impedidos, registraram suas deliberações da seguinte forma:
(1) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos
(“CCR”), na reunião realizada no dia 10 de setembro de 2015, conforme relatado pelo Sr.
Franco Bertone, Presidente do CCR;
(2) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria
Estatutário (“CAE”), nas reuniões realizadas nos dias 10 de setembro de 2015, conforme
relatado pelo Sr. Alberto Whitaker, Coordenador do CAE;
(3) O Sr. Rogério Takayanagi, responsável pela área de Marketing, realizou uma
apresentação sobre o mercado de telecomunicações e posicionamento da Companhia face aos
novos desafios do setor;

(4) Aprovaram a celebração de contratos para o fornecimento de equipamentos, softwares e
serviços para Rede 2G, 3G e 4G, entre a TIM Celular S.A. e os fornecedores Huawei do
Brasil Telecomunicações Ltda., Nokia Solutions and Networks e Ericsson Telecomunicações
S.A, para os anos de 2015 até 2017, conforme material apresentado pelos Srs. Daniel
Junqueira Pinto Hermeto, Purchasing & Supply Chain Officer, e Janílson Bezerra da Silva
Júnior, representante da área de Network, que fica arquivado na sede da Companhia;
(5) Tomaram conhecimento sobre as condições dos contratos para a aquisição de handsets junto
aos fornecedores Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Allied S.A., Allied Advanced
Technologies S.A., Apple Computer Brasil Ltda. e Motorola Industrial Ltda., para abastecimento
dos estoques e operação da TIM Celular S.A., para o 2º semestre de 2015, conforme apresentação
realizada pelos Srs. Rogerio Takayanagi, responsável pela área de Marketing e Daniel
Junqueira Pinto Hermeto, Purchasing & Supply Chain Officer, cuja aprovação será
oportunamente efetuada pela Diretoria Estatutária da Companhia.

(6) O Sr. Rodrigo Abreu, Chief Executive Officer, realizou uma apresentação acerca da
evolução da estratégia da Companhia e suas subsidiárias em face do ciclo de planejamento
para os anos de 2016-2018, conforme o material apresentado, que fica arquivado na sede da
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Companhia; e
(7) (7.1) Aprovaram a contratação de um financiamento bancário a ser celebrado entre o
Banco KfW IPEX – Bank, ou simplesmente KFW, e a TIM Celular S.A. (“TCEL”),
subsidiária integral da Companhia, no valor total de até USD 150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de Dólares Norte Americanos) podendo ser dividido em até 3 tranches,
com prazo de amortização de até 8,5 anos, com disponibilidade para saque até 2018
(inclusive); (7.2) Aprovaram, ainda, a contratação de respectivo SWAP para fins de
proteção, elevando o custo total do financiamento e do SWAP a um máximo de 108% do
CDI (cento e oito por cento do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”)); (7.3) Em
virtude da celebração deste contrato, os Conselheiros também aprovaram a prestação de
fiança pela Companhia, como garantia da operação. A operação contará ainda com (i) a
garantia do Finnvera plc (“Finnvera”) que cobrirá até 95% do risco político e comercial; e
(ii) o Finish Export Credit Ltd. (“FEC”) que fará o papel de “Lender of Record”; (7.4)
Ficam autorizados os membros da Diretoria e/ou os procuradores da Companhia e da TCEL,
sendo que para esta última somente após a deliberação do órgão societário competente, a
praticarem todos os atos e tomar todas as providências necessárias e exigidas para a
assinatura do contrato e documentos relacionados à operação em referência incluindo a
contratação do respectivo SWAP. Tudo conforme a apresentação efetuada pelo Sr. Paolo
Barroero, representante da área de Tesouraria da Companhia, e o material fornecido e
arquivado na sede da Companhia.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo
necessário à lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada
conforme, aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes, Srs. Adhemar Gabriel
Bahadian, Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker, Francesca Petralia, Franco Bertone,
Herculano Aníbal Alves, Manoel Horacio Francisco da Silva, Oscar Cicchetti e Rodrigo
Modesto de Abreu.

Rio de Janeiro (RJ), 11 de setembro de 2015.

3/4

FRANCO BERTONE
Presidente do Conselho de Administração

ADHEMAR GABRIEL BAHADIAN
Membro do Conselho de Administração

ALBERTO EMMANUEL CARVALHO
WHITAKER
Membro do Conselho de Administração

FRANCESCA PETRALIA
Membro do Conselho de Administração

HERCULANO ANÍBAL ALVES
Membro do Conselho de Administração

MANOEL HORACIO FRANCISCO DA
SILVA
Membro do Conselho de Administração

OSCAR CICCHETTI
Membro do Conselho de Administração

RODRIGO MODESTO DE ABREU
Membro do Conselho de Administração
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Secretário
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