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Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pela Agência Estado – Broadcast, em 20/02/2015, sobre o plano de
investimentos de R$ 14 bilhões no acumulado de três anos (2015 a 2017), consta, entre outras
informações, que:
 Entre as iniciativas que permitirão o financiamento estão o antigo plano de venda das torres de
transmissão e a redução do pagamento de dividendos aos acionistas ao mínimo previsto na lei
brasileira;
 A intenção da companhia é levar o indicador de dívida em relação ao Ebitda (lucro antes de
juros, impostos, depreciação e amortização) em direção a uma relação de 2,5 vezes no fim do
plano em 2017.
Solicitamos esclarecimentos, até 23/02/2015, sobre o teor da referida notícia, bem como outras
informações consideradas importantes.
No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da
resposta dessa empresa.
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
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 20 de fevereiro de 2015, transcrito

acima, solicitando esclarecimento sobre o plano de investimentos de R$ 14 bilhões para o
triênio 2015-2

7 (“Plano Industrial”), esclarece o que segue:

Quanto ao primeiro item do oficio, conforme publicado no Plano Industrial da Companhia
arquivado no Sistema Informações Periódicas e Eventuais – IPE da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, na Categoria Fato Relevante, no dia 20 de fevereiro de 2015, às
08h55min, ressaltamos que a Companhia irá financiar a execução do referido plano de
investimento com recursos próprios, provenientes da sua geração de caixa. Para o exercício
de 2014, a Companhia encerrou com EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização) de R$5.538 milhões. Somente para efeitos didáticos, o plano de investimentos
dividido por três anos equivaleria a um total de, aproximadamente, R$4.666 milhões por
ano. Adicionalmente, a Companhia informa que poderá contar com recursos oriundos da
venda de suas torres de telecomunicações, conforme divulgado em Fato Relevante no dia
21 de novembro de 2014.
Já sobre o segundo item do oficio, a Companhia acredita que a declaração do Sr. Marco
Patuano tenha sido interpretada equivocadamente pelo jornalista, uma vez que o referido
indicador de Endividamento Líquido sobre EBITDA, de 2,5 vezes, se refere ao objetivo, para
todo o Grupo Telecom Italia, em 2017, e não somente à Companhia. Destacamos que esse
mesmo indicador para a Companhia, ao final de 2014, estava em 0,23 vezes, patamar
semelhante ao de exercícios anteriores.
A Companhia espera ter prestado todos os esclarecimentos necessários.
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2015.
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