T4F Entretenimento S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME n° 02.860.694/0001-62
COMUNICADO AO MERCADO
MUDANÇA DE AUDITOR INDEPENDENTE
São Paulo, 06 de abril de 2021 – A T4F Entretenimento S.A. (“T4F” ou “Time For Fun” ou
“Companhia”) (B3: SHOW3), maior empresa de entretenimento ao vivo da América do Sul,
em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 308, de 1999,
conforme alterada (“ICVM 308”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi
aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 30 de março
de 2021, a contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“EY”), em substituição
à

atual

empresa

responsável

pela

auditoria

independente

da

Companhia,

a

PriceWaterhousecoopers Auditores Independentes (“PWC”).
A Companhia esclarece que a decisão para a substituição do auditor independente ocorreu em
função do cumprimento do prazo de 5 exercícios sociais consecutivos para a prestação de
serviços pela PWC, nos termos do artigo 31 da ICVM 308.
Ainda, em atenção ao artigo 28 da ICVM 308, a Companhia informa que a PWC anuiu com a
alteração ora informada, em virtude da instrução supracitado acima.
A EY iniciará suas atividades como auditor independente da Companhia a partir da revisão das
informações financeiras trimestrais (ITRs) do primeiro trimestre do exercício de 2021.
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.

_______________________________________________
André Pinheiro Veloso
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

T4F Entretenimento S.A.
Publicly-Held Company
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF): 02.860.694/0001-62
NOTICE TO THE MARKET
CHANGE OF INDEPENDENT AUDITOR
São Paulo, April 06th, 2021 – T4F Entretenimento S.A. (“T4F” ou “Time For Fun” or
“Company”) (B3: SHOW3), the largest live entertainment company in South America,
pursuant to the provisions of Instruction of the Brazilian Securities Commission No. 308, 1999
as amended ("CVM Instruction 308"), hereby informs its shareholders and the market in
general that was approved by the Company's Board of Directors, at a meeting held on March
30, 2021, the hiring of Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“EY”), replacing the
current company responsible for the Company's independent audit, PriceWaterhousecoopers
Auditores Independentes (“PWC”).
The Company clarifies that the decision to replace the independent auditor was due to the
compliance with the term of 5 consecutive fiscal years for the provision of services by PWC,
pursuant to article 31 of ICVM 308.
Also, in compliance with article 28 of ICVM 308, the Company informs that PWC agreed with
the change hereby informed, due to the instruction mentioned above.
EY will begin its activities as an independent auditor of the Company from the review of the
quarterly financial information (ITRs) for the first quarter of the year 2021.
Our Investor Relations Department is available for further information at contacts ri@t4f.com.br
or +55 (11) 3576-1370.

_______________________________________________
André Pinheiro Veloso
Chief Financial Officer and Investor Relations

