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COMUNICADO AO MERCADO
A TIM PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) (BM&FBOVESPA: TIMP3; NYSE: TSU), em
resposta ao Ofício GAE 0098-14 da BM&FBOVESPA, transcrito abaixo, informa aos seus
acionistas, ao mercado em geral e aos demais interessados que acredita que a notícia
veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 17/01/2014, sob o título “Telecom Italia cria
grupo de estudo para venda da TIM” tem como base o comunicado ao mercado divulgado
pela Telecom Italia S.p.A (“TI”) cujo conteúdo em tradução livre segue abaixo .

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2014.

TIM Participações
Rogerio Tostes
Diretor de Relações com Investidores

GAE 0098-14
17 de janeiro de 2014
TIM Participações S.A.
Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Rogerio Tostes Lima
Prezados Senhores,
Solicitamos esclarecimentos, até 20/01/2014, sobre o teor da notícia veiculada no jornal Valor Econômico,
edição de 17/01/2014, sob o título “Telecom Italia cria grupo de estudo para venda da TIM”, 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

Tradução livre do comunicado emitido pela Telecom Italia S.p.A na data de 16/01/2014

COMUNICADO AO MERCADO
TELECOM ITALIA : Situação atual e perspectivas do grupo no Brasil examinadas.

Controles ‘estendidos’ serão criados para examinar a possibilidade de operações
extraordinárias na TIM Brasil. Não indicação de novos conselheiros ate a renovação do
Conselho. Sobre governança, grupo de trabalhado enviará um benchmark ao Conselho no
dia 6 de Fevereiro. Situação da TI Media examinada.
O Conselho de Administração da Telecom Italia, presidido por Aldo Minucci, prosseguiu com uma
analise aprofundada das operações brasileiras, com apoio do CEO da TIM Participações, Rodrigo
Abreu.
Durante a reunião, avaliada como muito proveitosa, o Conselho de Administração aprovou um
procedimento especifico para esta finalidade (semelhante ao tratamento dado em negócios com
partes relacionadas), que será examinado no dia 6 de Fevereiro, para gerenciar qualquer operação
extraordinária envolvendo os ativos da Telecom Italia no grupo TIM Brasil. Além disso, a companhia
confirmou que não há nenhum plano ou negociação em curso para a venda da TIM Brasil e que não
recebeu nenhuma proposta para a venda da mesma.
O Conselho de Administração também decidiu a não prosseguir com a indicação de novos
Conselheiros tendo em vista a proximidade de encerramento do mandato, confirmando Aldo Minucci
no seu papel de vice-presidente tendo funções vicárias. Também foi decidido confiar a um grupo de
trabalho dentro da empresa para realizar um benchmarking do Estatuto Social da Companhia, o
grupo de trabalho apresentará os resultados da análise durante a reunião de 6 de fevereiro.
O Conselho de Administração também analisou a situação da subsidiária “TI Media SpA”, que
permanece nas condições previstas no artigo 2446 do Código Civil italiano, e possíveis iniciativas para
a gestão deste . A reunião foi uma oportunidade para atualizar o status do projeto de integrar a
“Telecom Italia Media Broadcasting” (totalmente controlado por “TI Media” ) e as atividades do
operador de rede “Rete A” (controlada pelo “Gruppo Editoriale L'Espresso” ), anunciado em outubro,
cujo objetivo é maximizar o valor do ativos de cada um, também através da criação de sinergias
industriais.
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