Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2020.

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 63/2020-SLS
Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em atenção ao Ofício B3 63/2020-SLS, de 23/01/2020, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“Ofício”), transcrito abaixo, por meio do qual são solicitados à Oi S.A. – Em Recuperação
Judicial (“Oi” ou “Companhia”) esclarecimentos a respeito de notícia veiculada na imprensa pela
Agência Estado - Broadcast, em 23/01/2020, sob o título “Radar da imprensa: Oi vende sua parte
na Unitel para Sonangol e embolsa US$ 1 bilhão”, a Companhia vem expor o que segue:
“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pela Agência Estado - Broadcast, em 23/01/2020, sob o título “Radar da
imprensa: Oi vende sua parte na Unitel para Sonangol e embolsa US$ 1 bilhão”, consta, entre
outras informações, que:
1. A Oi assinou a venda da sua participação de 25% na angolana Unitel para a Sonangol,
petrolífera também de Angola;
2. O valor do negócio é de US$ 1 bilhão;
3. Amanhã, US$ 750 milhões serão depositados no caixa da tele brasileira e a Sonangol
depositará o restante em até 90 dias.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até às 9hs de 24/01/2020, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
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A esse respeito, a Oi esclarece que divulgou, há pouco, Fato Relevante informando que acaba de
ser concluída operação de alienação e transferência da totalidade das ações de emissão da holding
portuguesa PT Ventures SGPS S.A., a qual é titular, dentre outros bens e direitos, de participação
social equivalente a 25% do capital social da sociedade angolana Unitel S.A.
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
Camille Loyo Faria
Diretora de Finanças e de Relações com Investidores
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