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FATO RELEVANTE

Prazo para pagamento de acionista dissidente e
início das negociações com as ações/ADSs da TIM S.A.

TIM S.A. (“TSA” ou “TIM” ou “Companhia”), sociedade incorporadora de sua controladora,
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. (“TPAR”) (B3: TIMP3; NYSE: TSU), como resultado do processo
de incorporação (“Incorporação”) deliberado nas Assembleias Gerais Extraordinárias de
ambas as companhias, ocorridas em 31 de agosto de 2020, na forma e para os fins da
Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada (“ICVM 358”), em continuidade aos Fatos
Relevantes divulgados em 29 de julho de 2020, 31 de agosto de 2020 e 28 de setembro de
2020, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue:
Tendo em vista o encerramento do prazo para o exercício do direito de recesso, conforme
previsto em Fato Relevante divulgado em 31 de agosto de 2020, a TIM informa ter recebido
a solicitação de apenas 1 (um) acionista dissidente, detentor de 100 (cem) ações ordinárias,
e que portanto realizará o pagamento do valor de R$ 9,33 (nove reais e trinta e três centavos)
por ação, até o dia 07 de outubro de 2020, através da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”),
que o repassará ao acionista por intermédio do agente de custódia.
Decorrido o prazo para o pagamento ao acionista dissidente e cumpridas todas as
formalidades, a negociação das ações ordinárias da TIM na B3, sob o ticker “TIMS3”, terá
início em 13 de outubro de 2020, mediante o depósito das ações ordinárias da Companhia
na Central Depositária da B3.
A negociação das American Depositary Shares (“ADSs”) da TIM na New York Stock
Exchange – NYSE, se iniciará no dia 13 de outubro de 2020, em condições de “quando
emitido” (“when issued basis”), sob o ticker “TIMB WI”, e, no dia 16 de outubro de 2020, em
condições regulares, sob o ticker “TIMB”.
Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2020.
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