Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2019.
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores
c.c.:

CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários
Ref.: Ofício B3 921/2019-SLS

Prezados Senhores,
Em atenção ao Ofício B3 921/2019-SLS, de 14/10/2019, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”),
nos termos adiante transcritos, por meio do qual são solicitados à Oi S.A. – Em Recuperação
Judicial (“Oi” ou “Companhia”) esclarecimentos com relação à notícia veiculada pelo jornal Valor
Econômico, em 14/10/2019, sob o título “Bancos expõem proposta de captação da Oi”, a
Companhia vem expor o que segue:
“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 14/10/2019, sob o título “Bancos expõem
proposta de captação da Oi”, consta, entre outras informações, que:
1. Os bancos Morgan Stanley e BTG Pactual apresentaram a investidores e acionistas, na semana
passada, o “esqueleto” da proposta de captação da Oi no valor de R$ 2,5 bilhões;
2. A versão mais atual em discussão prevê a emissão de títulos garantidos por recebíveis de
telefonia móvel com prazo de vencimento de cinco anos;
3. Pela mecânica exposta nas reuniões, um fluxo mensal de R$ 200 milhões em dinheiro
proveniente do pagamento de faturas de telefonia móvel seria depositado primeira numa conta
à parte, para depois ser repassado à operadora;
4. Esses recursos são justamente a garantia da dívida assumida pela empresa com os detentores
dos papéis que serão emitidos.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 15/10/2019, com a sua confirmação
ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
A esse respeito, a Oi reitera as informações já amplamente divulgadas ao mercado em diversas
oportunidades a respeito de seu processo de reposicionamento estratégico e prospecção de formas
de captação de recursos.
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Como parte desse processo, e conforme também já informado em Comunicado datado de 02 de
setembro de 2019, a Administração da Oi iniciou tratativas com diversas instituições financeiras
para o engajamento de assessores para auxiliar na análise, definição e estruturação de iniciativas
de financiamento adicionais, conforme previstas no Plano de Recuperação Judicial (“PRJ”), tendo
a Companhia contratado o Morgan Stanley e o BTG Pactual com tal objetivo.
Após a avaliação das opções disponíveis, em conjunto com seus assessores, a Companhia decidiu
por prosseguir neste momento com a avaliação de estruturas para captação de recursos adicionais
para financiamento de suas operações, nos termos estabelecidos na Cláusula 5.3 do PRJ, incluindo,
entre outras possibilidades, instrumentos de dívida garantida. Contudo, não há até o presente
momento definição final quanto à modelagem e cronograma a serem adotados nesta futura
captação, bem como em relação a uma eventual estrutura de garantia a ser possivelmente oferecida.
Por isso, a Oi reafirma o compromisso de manter seus acionistas e o mercado informados a respeito
dos aspectos relevantes e significativos de seus negócios, bem como reitera que os investidores e
o mercado em geral devem pautar-se tão somente pelas divulgações oficiais realizadas pela
Companhia.
Sendo essas as considerações que tínhamos em relação ao Ofício, colocamo-nos à inteira
disposição para esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente,
Oi S.A. – Em Recuperação Judicial
Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
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