Rio de Janeiro, 17 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 939/2019-SLS
Prezados Senhores,
Em atenção ao Ofício B3 939/2019-SLS, de 17/10/2019, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”),
transcrito abaixo, por meio do qual são solicitados à Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi”
ou “Companhia”) esclarecimentos a respeito de notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em
17/10/2019, sob o título “América Móvil está aberta para negociar com a Oi”, a Companhia vem
expor o que segue:
“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 17/10/2019, sob o título ‘América Móvil
está aberta para negociar com a Oi’, consta, entre outras informações, que:
1. A América Móvil, controladora da Claro, está interessada em adquirir a concorrente brasileira
Oi
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 18/10/2019, com a sua confirmação ou
não, bem como outras informações consideradas importantes.”
Em atendimento ao Ofício em referência, a Diretoria da Oi esclarece que continua focada nas
iniciativas necessárias para a execução de seu plano estratégico e seus investimentos associados.
Nesse processo, a Administração da Oi tem monitorado continuamente as opções disponíveis e
avaliará todas as alternativas estratégicas que possam fazer sentido para a Companhia e seus
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acionistas, quando e se as mesmas se apresentem formalmente. Contudo, como já manifestado em
resposta anterior, a Companhia não pode se manifestar sobre supostas intenções ou opiniões de
terceiros.
A Oi reafirma o compromisso de manter seus acionistas e o mercado informados a respeito dos
aspectos relevantes e significativos de seus negócios, respeitadas as decisões judiciais vigentes,
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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