ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA

TIM Participações S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 02.558.115/0001-21
Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 1, 7º andar - parte - Rio de Janeiro - RJ
Código ISIN das Ações Ordinárias: BRTIMPACNOR1

Código de negociação na BM&FBOVESPA: TIMP3

Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002 (“Instrução CVM 358”), e no artigo 29 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”), conforme
alteradas, a TIM Participações S.A. (“Companhia”), em conjunto com Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”) e o Banco Morgan Stanley S.A. (“Morgan Stanley” e, em conjunto com o Coordenador Líder, os
“Coordenadores da Oferta Brasileira”), comunicam o encerramento da distribuição pública primária de 200.258.368 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão
da Companhia (“Ações”), inclusive sob a forma de American Depositary Shares (“ADS”), representadas por American Depositary Receipts (“ADR”), todas livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames, realizada simultaneamente no
Brasil e no exterior (“Oferta Global”), ao preço de R$8,60 (oito reais e sessenta centavos) por Ação (“Preço por Ação”), perfazendo o montante de:

R$1.722.221.964,80
A Oferta Global compreendeu (i) distribuição pública de Ações no Brasil (exceto sob a
forma de ADS) (“Oferta Brasileira” e “Ações da Oferta Brasileira”), em mercado de
balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, mediante registro
automático na CVM, nos termos do artigo 6-A e 6-B da Instrução CVM 400, coordenada
pelos Coordenadores da Oferta Brasileira, com a participação de determinadas instituições
consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto
à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”)
(“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta Brasileira,
“Instituições Participantes da Oferta Brasileira”), incluindo simultaneamente, esforços de
venda das Ações no exterior, pelo Itau BBA USA Securities, Inc e pelo Morgan Stanley &
Co. LLC. (em conjunto, “Coordenadores da Oferta Internacional” e, em conjunto com os
Coordenadores da Oferta Brasileira, “Coordenadores da Oferta Global”) em conformidade
com o disposto no Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da América (“Securities
Act”), observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor não
residente que invista no Brasil de acordo com os mecanismos de investimento da lei n°
4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), ou da Resolução do
Conselho Monetário Nacional (“CMN”) n° 2.689, de 26 de janeiro de 2000 e alterações
posteriores (“Resolução 2.689”) e da Instrução CVM n° 325, de 27 de janeiro de 2000 e
alterações posteriores (“Instrução CVM 325”) (“Investidores Institucionais Estrangeiros”);
e (b) a distribuição pública de Ações, no exterior, sob a forma de ADS, representadas por
ADR (“Ações da Oferta Internacional” e, em conjunto com as Ações da Oferta Brasileira,
“Ações da Oferta Global”), em conformidade com o Securities Act, sob a coordenação dos
Coordenadores da Oferta Internacional e com a participação de determinadas instituições
contratadas (“Oferta Internacional”). Cada ADS é representada por 5 (cinco) Ações.
A Oferta Global foi registrada no Brasil junto à CVM em conformidade com os
procedimentos previstos na Instrução CVM 400 e registrada nos Estados Unidos da
América junto à Securities and Exchange Commission (“SEC”), em conformidade com os
procedimentos previstos no Securities Act.
Adicionalmente, nos termos do artigo 24, caput, da Instrução CVM 400, a quantidade
de Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta Global foi acrescida de um
Lote Suplementar equivalente a 9.461.510 novas Ações, correspondentes a 15%
(quinze por cento) do total das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta
Global, sem considerar as Ações alocadas à TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
(“Acionista Controlador”).
Foram distribuídas ao público 200.258.368 Ações, sendo 34.060.280 Ações sob a forma
de ADS, representadas por ADR, no contexto da Oferta Internacional, que representam
aproximadamente 8,3% e 1,4%, respectivamente, do total de ações ordinárias emitidas
pela Companhia até esta data.
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de custódia, escrituração
e transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia (que incluem as ações subjacentes às ADR) é o Banco Bradesco S.A. Por sua vez, a instituição financeira contratada
para prestação de serviços de depositária das ADS é o J.P. Morgan Chase Bank.

Os dados finais de distribuição da Oferta Brasileira estão indicados no quadro abaixo:

Aprovações Societárias
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Tipo de Investidor
Pessoas Físicas
Clubes de Investimento
Fundos de Investimento
Entidades de Previdência Privada
Companhias Seguradoras
Investidores Institucionais Estrangeiros
Instituições Intermediárias participantes
do consórcio de distribuição
Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou
às Instituições Participantes da Oferta Brasileira
Demais Instituições Financeiras
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou
às Instituições Participantes da Oferta Brasileira (1)
Demais Pessoas Jurídicas
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e
demais pessoas ligadas à Companhia e/ou às
Instituições Participantes da Oferta Brasileira
Outros Investidores
ADRs
Ações recompradas no âmbito das atividades
de estabilização do preço das Ações
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-

-
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127.652.016
15.467
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40
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21.284
5.704.547
34.060.280

1.017

200.258.368

(1)
Inclui 234.565 (duzentas e trinta e quatro mil, quinhentas e sessenta e cinco) Ações
subscritas pelo Morgan Stanley e/ou empresas de seu grupo econômico agindo por
conta e ordem de seus clientes, inclusive em decorrência de contratos de total return
swap e/ou outros instrumentos financeiros no exterior com o mesmo efeito.

Foram alocadas 134.905.132 Ações junto aos titulares de ações ordinárias de emissão
da Companhia (“Acionistas”), no âmbito da oferta prioritária destinada aos Acionistas
(“Oferta Prioritária”). Entre eles, o Acionista Controlador subscreveu 127.651.396 Ações,
que corresponde a 63,74% da Oferta Global, considerando o exercício do Lote Suplementar.
Nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Ações Ordinárias de Emissão da TIM Participações S.A.”, celebrado em
4 de outubro de 2011, o Morgan Stanley, por intermédio do Morgan Stanley Corretora
de Títulos e Valores Mobiliários S.A., realizou as atividades de estabilização do preço das
Ações na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, atividades estas
que envolveram a compra e venda de 5.669.600 (cinco milhões, seiscentos e sessenta e
nove mil e seiscentas) Ações.

A realização da Oferta Global, com exclusão do direito de preferência das acionistas
da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I da Lei das Sociedades por Ações,
bem como seus termos e condições, foram aprovados em Reunião do Conselho de
Administração realizada em 14 de setembro de 2011, cuja ata foi arquivada na
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e foi publicada no Jornal do Commercio
do Estado do Rio de Janeiro e no Valor Econômico em 15 de setembro de 2011 e
foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 16 de setembro de
2011. O Preço por Ação e o aumento de capital da Companhia foram aprovados em
Reunião do Conselho de Administração, realizada em 4 de outubro de 2011, cuja
ata foi devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro e
publicada no Jornal do Commercio do Estado do Rio de Janeiro e no Valor Econômico
em 5 de outubro de 2011 e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 6 de
outubro de 2011.
Nos termos da Instrução CVM 400, a Companhia e o Coordenador Líder
realizaram o pedido de registro automático da Oferta Global perante a
CVM em 15 de setembro de 2011. A Oferta Global foi registrada na CVM sob
o nº CVM/SRE/REM/2011/023, em 5 de outubro de 2011. A Oferta Global foi
registrada nos Estados Unidos da América junto à Securities and Exchange
Commission (“SEC”), em conformidade com os procedimentos previstos no
Securities Act.
“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de
oferta de venda de valores mobiliários.”

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de
acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da
ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição
de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta
pública (programa), aos padrões mínimos de informação
exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer
responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade
da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos
valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este
selo não implica recomendação de investimento. O registro ou
análise prévia da presente distribuição não implica, por parte
da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas
ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem
como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2011
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