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MATERIAL FACT

TIM PARTICIPAÇÕES S.A. (“Company”) (BM&FBOVESPA: TIMP3; NYSE: TSU), in
response to a formal inquiry from BM&FBOVESPA (SAE 3.795/14), as of December 10th,
2014, questioning the reasons for share price and volume fluctuations, the Company hereby
informs its shareholders, the market in general and other interested parties, that such share
actions might be related to the note published by Bloomberg, entitled "Telefonica, Oi and
Claro said to plan $15 bln offer for TIM", according to which the companies mentioned would
be planning a joint bid for TIM Participações S.A..
In this regard, the Company confirms the information already provided to the market through
the Notices to the Market released on September th, October th, and October 3 th, as well
th
as a Material Fact released on August
, stating that it is not aware of any agreement,
negotiation or proposal involving the Company and the other companies mentioned in the
note.
Additionally, the Company reiterates its commitment to timely provide the appropriate
information to its Shareholders and the Market whenever there is any material fact.

Rio de Janeiro, December

,

TIM Participações S.A.
Rogério Tostes
Investor Relations Officer

.

Transcription of BM&FBOVESPA Inquiry 3795/2014-SAE de 10/12/2014
10 de dezembro de 2014
3795/2014-SAE
TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Sr. Rogerio Tostes Lima
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Movimentação atípica de Ações
Prezado Senhor,
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as ações de emissão dessa empresa, o
número de negócios e quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que seja
informado, até 11/12/2014, se há algum fato, do conhecimento de V.S.a. que possa justificalos.
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%
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Quantidade
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-

* Atualizado até ás 17h02.

No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da
resposta dessa empresa.
Alertamos que esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela
CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e que 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

