Rio de Janeiro, 28 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 70/2020-SLS
Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em atenção ao Ofício B3 70/2020-SLS, de 28/01/2020, 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
pelo jornal Valor Econômico, em 28/01/2020, sob o título “Oi tenta fechar venda de torres até
março”, a Companhia vem expor o que segue:
“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 28/01/2020, sob o título “Oi tenta fechar
venda de torres até março”, consta, entre outras informações, que:
1. A Oi espera concluir até o fim de março a venda de um novo lote de torres de telefonia
celular;
2. A operação envolveria a alienação de pelo menos 700 torres, o que renderia
aproximadamente R$700 milhões à companhia.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 29/01/2020, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
A esse respeito, tal como já amplamente divulgado pela Oi em diversas oportunidades, a
Administração da Companhia tem concentrado esforços no processo de geração de liquidez
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de curto prazo mediante a venda de ativos non-core, dentre eles torres, em linha com o
previsto no seu Plano de Recuperação Judicial e no seu Plano Estratégico, ambos arquivados
junto à CVM e já largamente difundidos pela Companhia.
Nesse sentido, a Oi esclarece que as informações específicas de que trata a notícia em
referência constam de forma detalhada do seu Plano Estratégico, tendo sido abordadas
também quando da divulgação do resultado do terceiro trimestre de 2019, além de diversas
outras ocasiões.
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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