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COMUNICADO AO MERCADO
APROVAÇÃO DE PROGRAMA DE OUTORGA DE AÇÕES RESTRITRAS E
CANCELAMENTO DE AÇÕES EM TESOURARIA

São Paulo, 12 de agosto de 2020 – A T4F Entretenimento S.A. (“T4F” ou “Time For Fun”
ou “Companhia”) (B3: SHOW3), maior empresa de entretenimento ao vivo da América do
Sul, nos termos do artigo 157, §4°, da Lei n° 6.404 e do disposto na Instrução CVM nº 358,
informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, aprovou, em reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada no dia 10 de agosto de 2020, os programas de outorga
de ações restritas a serem celebrados entre a Companhia e seus Diretores, em conformidade
com o Plano de Outorga de Ações aprovado na assembleia geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia realizada em 22 de julho de 2020 (“Plano de Outorga de Ações”), outorgando aos
Diretores direito ao recebimento de Ações Restritas, conforme definido no Plano de Outorgada
de Ações.
Os programas ora aprovados têm o objetivo de alinhamento entre os interesses dos membros
da Administração e os interesses da Companhia e o estímulo da sua permanência. O número de
Ações Restritas atribuídas aos Diretores respeitará o limite máximo de 10% (dez por cento) das
ações representativas do capital social da Companhia na data de aprovação do Plano de Outorga
de Ações.
Além disso, a Companhia aprovou o cancelamento de 88.036 (oitenta o oito mil e trinta e seis)
ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da Companhia, sem redução do capital social,
na forma do art. 14 da Instrução CVM nº 10/80. Em razão do cancelamento ora deliberado, o
capital social da Companhia, de R$243.022.170,40 (duzentos e quarenta e três milhões, vinte e
dois mil, cento e setenta reais e quarenta centavos), passa a ser dividido em 67.412.629 ações
ordinárias, devendo ser oportunamente convocada Assembleia Geral Extraordinária para realizar
a correspondente alteração no artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.
Mais informações sobre o Plano de Outorga de Ações encontram-se disponíveis no website
http://ri.t4f.com.br/timeforfun/ ou nos arquivos da Companhia disponíveis na CVM
(http://www.cvm.gov.br/). O Departamento de Relações com Investidores está à disposição
para eventuais esclarecimentos por meio dos contatos ri@t4f.com.br ou +55 (11) 3576-1334.

