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COMUNICADO AO MERCADO
TIM Participações SA ("Companhia") (BM&FBOVESPA: TIMP3; NYSE: TSU), nos termos do
artigo 3º da Instrução CVM 358/02, vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral
que a sua controladora indireta, Telecom Italia S.p.A., divulgou comunicado ao mercado no
qual informa dentre outros tópicos, o recebimento pelo seu Conselho de Administração, de
material preliminar, resultante de estudos realizados por sua diretoria, no dia 16 de janeiro
do corrente ano, relativo aos procedimentos a serem adotados para o gerenciamento de
qualquer transação extraordinária relativa à sua participação nas empresas do Grupo TIM
Brasil.
Segue abaixo tradução livre do referido comunicado no trecho que aborda o material acima
mencionado.
Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2014.
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TRADUÇÃO LIVRE
“TELECOM ITALIA – COMUNICADO AO MERCADO
O Conselho de Administração recebeu os resultados da análise e elaboração de trabalho delegado
à Diretoria em 16 de Janeiro de 2014, com o propósito de estabelecer um procedimento para
gerenciar qualquer transação extraordinária relativa à participação da Telecom Italia em empresas
do Grupo TIM Brasil.
O documento foi aprovado por unanimidade, e está sendo publicado no site da empresa. O
procedimento atende aos mais altos padrões de governança e regula o processo de investigação e
de tomada de decisão para qualquer transação que pode resultar na transferência para qualquer
entidade que não seja Telecom Italia de suas participações no Grupo TIM Brasil. O procedimento
também se aplica a possíveis transações envolvendo ativos ou ramos de negócios por um valor,
mesmo cumulativo, superior a 2 bilhões de euros.

Conforme decidido na reunião de 16 de Janeiro, o Conselho de Administração, em seguida, obteve
os resultados da análise de benchmarking de governança, realizada em uma amostragem,
incluindo as maiores empresas listadas na Bolsa de Valores Italiana, assim como demais pares
europeus. O objetivo do deste trabalho era de reunir informações, ao invés de tomar decisões.”
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