COMUNICADO AO MERCADO
T4F ENTRETENIMENTO S.A.

SHOW3

Companhia de Capital Autorizado - CNPJ/MF n° 02.860.694/0001-62
Rua Fidêncio Ramos, n° 213, 6° andar, 04551-010, São Paulo - SP
Código ISIN n° BRSHOWACNOR7
Código de negociação na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”): “SHOW3”
A T4F ENTRETENIMENTO S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, n° 213, 6° andar, Vila Olímpia, CEP 04551-010, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 02.860.694/0001-62 (“Companhia”),
e os ACIONISTAS VENDEDORES, identificados no Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (“Prospecto Preliminar”), em conjunto com BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.064, 12°, 13° e 14° andares (parte), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.987.793/0001-33, (“Credit Suisse” ou “Coordenador Líder”), BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, n° 3.729, 8° a 10° andares, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 30.306.294/0002-26 (“BTG Pactual”) e BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 1.450, 8° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.271.464/0073-93
(“Bradesco BBI” e, juntamente com o Credit Suisse e o BTG Pactual “Coordenadores”), em atendimento ao parágrafo terceiro do artigo 25 e ao artigo 27, ambos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), comunicam que:
1.

O cronograma da Oferta foi alterado de modo que a nova data de precificação da Oferta será dia 11 de abril de 2011 e a nova data de liquidação da
Oferta será dia 15 de abril de 2011. Apresenta-se abaixo o novo cronograma estimado das principais etapas da Oferta a partir da publicação deste
Comunicado ao Mercado, inclusive:
Eventos

Data Prevista

1.

Publicação do Comunicado ao Mercado informando sobre a modificação do cronograma da Oferta
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Início e Encerramento do prazo para que os Investidores Não Institucionais se manifestem acerca da desistência
da decisão de investimento nas Ações da Companhia

2.

Fixação do Preço por Ação
Reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprova o Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Distribuição e dos demais contratos relacionados à Oferta

11 de abril de 2011

3.

Registro da Oferta pela CVM
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

12 de abril de 2011

7 de abril de 2011

4.

Início de negociação das Ações na BM&FBOVESPA

13 de abril de 2011

5.

Data de Liquidação

15 de abril de 2011

6.

Encerramento do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

11 de maio de 2011

7.

Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar

16 de maio de 2011

8.

Data limite para a publicação do Anúncio de Encerramento

11 de outubro de 2011

2.

Nesse sentido, os Investidores Não Institucionais que realizaram suas ordens de investimento mediante o preenchimento de pedido de reserva de Ações
no âmbito da Oferta poderão até as 18:00 horas do dia 7 de abril de 2011 desistir de referidas ordens mediante comunicação à Instituição Participante
da Oferta com a qual tal investidor realizou a sua reserva, sendo que será presumida a aceitação da Oferta no caso de não manifestação do Investidor
Não Institucional.

3.

A Companhia e os Coordenadores esclarecem que, atualmente, a Companhia está em processo de pedido de registro de distribuição pública primária e
secundária de ações ordinárias de sua emissão perante a Comissão de Valores Mobiliários, nos termos da regulamentação e legislação aplicáveis. Com
efeito, a Companhia e os Coordenadores comunicam que o Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência são os únicos documentos que devem
ser considerados e analisados pelos potenciais investidores como base para sua decisão de investimento nas Ações da Companhia. RECOMENDAMOS
A LEITURA DO PROSPECTO PRELIMINAR E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DISPONIBILIZADOS NOS WEBSITES DA COMPANHIA, DOS
COORDENADORES, DA CVM E DA BM&FBOVESPA, EM ESPECIAL, A LEITURA DAS SEÇÕES DENOMINADAS “PRINCIPAIS FATORES DE RISCO
RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS ÀS AÇÕES E A OFERTA”, BEM COMO O ITENS 4 E 5 DO FORMULÁRIO
DE REFERÊNCIA, PARA A DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DA REALIZAÇÃO DO
INVESTIMENTO.

4.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência contêm informações adicionais e complementares a este Comunicado ao Mercado, que possibilitam
aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do
Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência antes da tomada de qualquer decisão de investimento.

BANCO BTG PACTUAL S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.729, 9° andar, 04538-133, São Paulo - SP
At.: Sr. Fábio Nazari
Tel.: (11) 3383-2000 - Fax: (11) 3383-2001
https://www.btgpactual.com/home/AreasDeNegocios.aspx/BancoDeInvestimento/Mercado_de_Capitais (neste site acessar “2011”, depois
“Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da T4F Entretenimento S.A. - Prospecto Preliminar - 2011”)
BANCO BRADESCO BBI S.A.
Avenida Paulista, n° 1.450, 8° andar, 01310-917, São Paulo - SP
At.: Sr. Renato Ejnisman
Tel.: (11) 2178-4800 - Fax: (11) 2178-4880
http://www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas (neste site acessar “T4F Entretenimento S.A.” e depois clicar em “Prospecto Preliminar”)
• COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
Rua Sete de Setembro, n° 111, 5° andar, 20050-006, Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3233-8686
Rua Cincinato Braga, n° 340, 2°, 3° e 4° andares, 01333-010, São Paulo - SP
Tel.: (11) 2146-2006
www.cvm.gov.br - em tal página acessar “Cias Abertas e Estrangeiras”, após acessar “Prospectos de Ofertas Públicas de Distribuição Preliminares”,
após, no item “Primárias”, “Ações” e acessar o link referente à “T4F Entretenimento S.A.”, posteriormente clicar em “Prospecto Preliminar”
• BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
Rua XV de Novembro, nº 275, São Paulo - SP
Tel.: (11) 2565-4000
www.bmfbovespa.com.br - em tal página acessar “Empresas Listadas”, após digitar “T4F”, posteriormente acessar “T4F Entretenimento S.A.” “Informações Relevantes” - “Prospecto de Distribuição Pública”
Este Comunicado ao Mercado não constitui uma oferta de subscrição ou venda das Ações nos Estados Unidos da América. As Ações não poderão ser
ofertadas, subscritas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem que haja registro ou isenção de registro nos termos do Securities Act. Exceto pelo
registro da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das
Ações nos Estados Unidos da América e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Os Coordenadores recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente,
os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação da
Oferta, bem como as informações constantes do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência, especialmente as seções que tratam sobre os riscos
aos quais a Companhia está exposta.
LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA.
O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um investimento em renda variável e, assim, os investidores
que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à Companhia,
ao setor da economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil descritos no Prospecto Preliminar,
no Prospecto Definitivo e no Formulário de Referência e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de
investimento. O investimento em ações é um investimento em renda variável, não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos
riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais.
Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. O investimento nas Ações apresenta riscos e
possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.
A presente Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM.
O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre
a qualidade da Companhia, bem como sobre as Ações a serem distribuídas.

Os investidores que desejarem obter o Prospecto Preliminar, o Formulário de Referência ou informações adicionais sobre a Oferta, inclusive acerca das
alterações da Oferta divulgadas por este Comunicado ao Mercado, deverão se dirigir aos seguintes endereços e/ou websites indicados abaixo:
• Coordenadores
BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. - Coordenador Líder
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.064, 12°, 13° e 14° andares (parte), 01451-000, São Paulo - SP
At.: Sr. Denis Jungerman
Tel.: (11) 3841-6000 - Fax: (11) 3841-6912
http://br.credit-suisse.com/ofertas (neste site acessar “T4F Entretenimento S.A.” e depois clicar em “Prospecto Preliminar”)

COORDENADORES

COORDENADOR LÍDER E AGENTE ESTABILIZADOR

São Paulo, 7 de abril de 2011
A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas
Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos
de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora
e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação
de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações
prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

