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COMUNICADO AO MERCADO
T4F anuncia alienação de sua participação na Vicar
São Paulo, 02 de setembro de 2020 – A T4F Entretenimento S.A. ("T4F" ou “Time For Fun”
ou “Companhia”) (B3: SHOW3) anuncia a alienação de sua participação (85%) na Vicar
Promoções Desportivas S.A. (“Vicar”), empresa responsável pela promoção e organização
das corridas automobilísticas das categorias Stock Car e Stock Car Light, sob controle da T4F
desde o ano de 2006.
Concebida há mais de 40 anos, a Stock Car, inspirada na americana Nascar, é uma das mais
importantes categorias do automobilismo brasileiro e conta também com uma categoria de
apoio, a Stock Car Light.
Esta transação está alinhada ao planejamento estratégico da Companhia de forma a
intensificar esforços na promoção de grandes festivais e shows de música ao vivo, além de
eventos de família e teatro. Os recursos oriundos da venda reforçarão a posição de caixa da
T4F e serão empregados no processo de digitalização e consolidação do mercado.
A Vicar foi adquirida pela Veloci Investimentos, controlada pelo fundo United Partners, que
dispõe de capital e solidez financeira para continuar promovendo a categoria em alto nível,
desenvolvendo novos projetos que visam estimular o automobilismo brasileiro como um todo.
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.

Sobre a T4F Entretenimento S.A. ("Time for Fun"):
A Time for Fun (B3: SHOW3) é a empresa líder no mercado de entretenimento ao vivo na América do Sul. A Companhia promove
produções de espetáculos ao vivo de ícones da música nacional e internacional, artes performáticas e de entretenimento familiar,
peças teatrais e eventos esportivos, atuando com um modelo de negócios verticalizado e integrado. A Companhia também opera
cinco das mais importantes casas de espetáculos na América do Sul, sendo quatro no Brasil e uma na Argentina.

