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AVISO AOS ACIONISTAS
TIME FOR FUN divulgará documentos relacionados à Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária de 2022
São Paulo, 28 de março de 2022 – A T4F Entretenimento S.A. ("T4F" ou “Time For Fun”
ou “Companhia”) (B3: SHOW3), maior empresa de entretenimento ao vivo da América do
Sul, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que disponibilizará em 29 de março
de 2022, após o encerramento das negociações de valores mobiliários na B3 S.A., Brasil, Bolsa
Balcão (“B3”), os documentos e informações relacionados à Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária de Acionistas a ser realizada no dia 29 de abril de 2022 (“AGOE 2022”) – em
atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009,
conforme alterada (“CVM” e “Instrução CVM 481”, respectivamente).
Os documentos e informações estarão à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem
como nos endereços eletrônicos da Companhia (www.t4f.com.br/ri), da B3 (www.b3.com.br) e
da CVM (www.cvm.gov.br).
Comunicamos, ainda, que as demonstrações financeiras da Companhia foram publicadas em 24
de março de 2022 e a primeira publicação do Edital de Convocação da AGOE 2022 será realizada
em 29 de março de 2022.
Em razão da alteração do artigo 289 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em vigor
desde 1º de janeiro de 2022, e ao Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP, divulgado em 24 de
fevereiro de 2022, as publicações obrigatórias da Companhia passaram a ser realizadas
exclusivamente no jornal “Valor Econômico”, nas suas versões impressa e eletrônica, tendo sido
dispensadas as publicações por meio do Diário Oficial do Estado de São Paulo
O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para eventuais esclarecimentos
por meio dos contatos ri@t4f.com.br ou +55 (11) 3576-1370.
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