Terça-feira, 29/03/2022

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/ME 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2022
DATA, HORA E LOCAL: 25 de fevereiro de 2022, às 13h30min, por
videoconferência, conforme previsto no Parágrafo Único do Artigo 17 do
Estatuto Social da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”).
PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia
com a presença dos Srs. Alberto Mario Griselli, Biagio Murciano e Lorenzo
Canu, e da Sra. Sabrina Di Bartolomeo. Participou, ainda, da presente
reunião, o Sr. Jaques Horn, Diretor e Secretário. MESA: Sr. Alberto Mario
Griselli – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.ORDEM DO DIA: (1)
Analisar as demonstrações financeiras da Companhia, das respectivas notas
explicativas, bem como do Relatório da Administração, todos relativos ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, e deliberar sobre sua
submissão à Assembleia Geral da Companhia; (2) Analisar as propostas da
Administração de Orçamento de Capital da Companhia, de destinação do
resultado do exercício de 2021 e de distribuição de dividendos da Companhia,
e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; (3)
Analisar a proposta de aumento do capital social mediante capitalização de
reserva estatutária e deliberar sobre a sua submissão à Assembleia Geral da
Companhia; (4) Avaliar a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia
e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; (5)
Analisar a Proposta de Remuneração da Administração da Companhia para
o exercício de 2022 e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da
Companhia; (6) Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária da Companhia. DELIBERAÇÕES: Após a análise do
material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e com base nos
esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes
da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos
presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas
manifestações e deliberações da seguinte forma: (1) Analisaram a proposta
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia,
as respectivas notas explicativas e o Relatório da Administração, todos
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, com base nas
informações fornecidas pela administração da Companhia e na manifestação
favorável da Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”), auditores
independentes da Companhia, que, no curso de seus trabalhos, verificou
a adequação de tais documentos, atestando que refletem adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, as posições patrimonial e financeira da
Companhia, e aprovaram a sua submissão à Assembleia Geral Ordinária
da Companhia. (2) Analisaram a proposta da administração de Orçamento
de Capital para o exercício de 2022, de destinação do resultado do exercício
de 2021 e de distribuição de dividendos da Companhia, e aprovaram sua
submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia. (3) Analisaram
a proposta de aumento do capital social da Companhia, sem emissão de
novas ações, mediante a capitalização do saldo da reserva estatutária para
expansão dos negócios sociais, conforme previsto no Art. 169, parágrafo
1º, da Lei 6.404/76, e aprovaram sua submissão à Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia, da seguinte forma: o saldo a ser capitalizado
será de R$1.058.326.640,85 (um bilhão, cinquenta e oito milhões, trezentos
e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos) e,
em decorrência do aumento descrito, o novo capital social da Companhia
proposto será de R$8.227.356.499,93 (oito bilhões, duzentos e vinte e
sete milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e
nove reais e noventa e três centavos), dividido em 15.865.086.849 (quinze
bilhões, oitocentos e sessenta e cinco milhões, oitenta e seis mil, oitocentos
e quarenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
(4) Os Senhores Conselheiros se manifestaram favoravelmente à proposta
de reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, cuja única
finalidade é ajustar o valor do capital social da Companhia, conforme descrito
no item (3), e aprovaram sua submissão à Assembleia Geral Extraordinária,
a ser devidamente convocada. O ajuste acima referenciado será refletido
no Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, cuja redação passará a vigorar
conforme a seguir: “ARTIGO 5º - O capital social, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$8.227.356.499,93 (oito bilhões, duzentos e vinte e
sete milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e
nove reais e noventa e três centavos), dividido em 15.865.086.849 (quinze
bilhões, oitocentos e sessenta e cinco milhões, oitenta e seis mil, oitocentas
e quarenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”
(5) Analisaram a proposta de remuneração da administração da Companhia
para o exercício de 2022 e aprovaram sua submissão à Assembleia Geral
Ordinária da Companhia. (6) Aprovaram a convocação da Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 29
de março de 2022, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: Em
Assembleia Geral Ordinária: (1) Deliberar sobre as demonstrações
financeiras da Companhia, as respectivas notas explicativas, e o relatório
da administração, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2021; (2) Deliberar sobre a proposta da administração de orçamento de
capital da Companhia, de destinação do resultado do exercício de 2021 e
de distribuição de dividendos da Companhia; (3) Ratificar a nomeação
de membro do Conselho de Administração da Companhia, previamente
ocorrida na reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de
janeiro de 2022, e eleger o Presidente do Conselho de Administração;
e (4) Deliberar sobre a proposta da administração para remuneração dos
administradores da Companhia para o exercício de 2022. Em Assembleia
Geral Extraordinária: (1) Deliberar sobre a proposta de aumento do capital
social mediante capitalização de reserva estatutária; e (2) Deliberar sobre
a proposta de reforma e a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
ESCLARECIMENTOS E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma
de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e
assinada por todos os Conselheiros participantes. Certifico que a presente
ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ),
25 de fevereiro de 2022. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja
nº 4808770, em 16/03/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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