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FATO RELEVANTE
Fechamento da compra dos ativos da operação de telefonia móvel da Oi

TIM S.A. (“TIM” ou “Companhia”) (B3: TIMS3; NYSE: TIMB), em conformidade com o artigo 157 da Lei
nº 6.404 e com as disposições da Resolução CVM nº 44 e, em continuidade aos Fatos Relevantes
divulgados em 10 de março de 2020, 18 de julho de 2020, 27 de julho de 2020, 7 de agosto de 2020, 7
de setembro de 2020, 14 de dezembro de 2020, 29 de janeiro de 2021, 31 de janeiro de 2022, 09 de
fevereiro de 2022 e 13 de abril de 2022, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o que
segue.
Na data de hoje, a TIM, a Telefônica Brasil S.A. e a Claro S.A. (em conjunto “Compradoras”), após o
cumprimento dos condicionantes prévios estabelecidos pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) e pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), concluíram o processo
de aquisição dos ativos móveis (“Transação”) da Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi Móvel”,
“Vendedora”). Com a conclusão da Transação, a TIM passa a deter 100% do capital social da Cozani
RJ Infraestrutura e Rede de Telecomunicações S.A. (“SPE Cozani”), empresa que corresponde à parte
da unidade de ativos, direitos e obrigações da Oi Móvel adquirida pela Companhia.
O preço referente a 100% das ações da SPE Cozani, após todos os ajustes previstos no Contrato de
Compra e Venda de Ações (“SPA”) é de R$ R$ 6,98 bilhões, incluindo uma expectativa de posição de
caixa líquida na SPE Cozani de R$ 51,14 milhões na data de hoje (“Preço de Fechamento Ajustado”).
Do Preço de Fechamento Ajustado: (i) R$ 634,33 milhões foram retidos pela TIM, conforme previsão
do SPA, para fazer frente principalmente a eventuais necessidades de ajustes de preço adicionais a
serem realizados, que venham a ser identificadas nos próximos 120 dias; (ii) R$ 2,06 bilhões foram
transferidos diretamente para o BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
conforme previsão contratual; e (iii) o saldo de R$ 4,29 bilhões foi transferido diretamente para a
Vendedora.
Além dos valores acima, a Vendedora poderá fazer jus ao recebimento de até R$ 230,00 milhões
adicionais da TIM condicionado ao atingimento, até 31 de março de 2023, de determinadas metas
relacionadas às radiofrequências e base de clientes envolvidas na Transação. Desse montante R$
60,00 milhões já foram pagos na data de hoje em função do atingimento de parte das metas
estabelecidas.
Adicionalmente, a TIM também pagou na data de hoje, em nome da SPE Cozani, o valor de R$ 250,72
milhões para a Vendedora, à título de remuneração, por até 12 meses de prestação de serviços na fase
de transição, e assinou com a Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.A. (“V.tal”) contrato de uso
de capacidade de infraestrutura de transporte por 10 anos envolvendo o pagamento de valores

decrescentes que, trazidos a valor presente, totalizam aproximadamente R$ 476,00 milhões.
Com o fechamento da Transação, a TIM dá um grande passo no cenário nacional, finalmente podendo
competir de forma equilibrada com seus principais concorrentes no que diz respeito à sua infraestrutura
e representatividade geográfica de sua base de clientes e com expectativa de significativa criação de
valor para os seus acionistas. A Companhia realizará no próximo dia 25 de abril de 2022, às 10h00m
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(BRT), uma teleconferência com o mercado para a apresentação dos efeitos positivos da Transação e
o detalhamento deste movimento transformacional para a Companhia e para o setor de
telecomunicações no Brasil. As informações de conexão foram disponibilizadas no website de Relações
com Investidores da Companhia (https://ri.tim.com.br).
Por fim, a TIM informa que, em conformidade com o Artigo 256 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, o Conselho de Administração da Companhia se reunirá nos próximos dias com o objetivo de
convocar a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia que ratificará a Transação.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre fatos
relevantes relacionados a esta Transação, nos termos da Resolução CVM nº 44 e da legislação
aplicável.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2022.
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