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Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO
Oi S.A. – Em Recuperação Judicial, em atendimento ao disposto no artigo 12 da Instrução
CVM nº 358/02, comunica que recebeu, ontem, correspondência do Goldentree Asset
Management LP com as informações que seguem abaixo transcritas:
“Nova Iorque, Nova Iorque - E.U.A., 30 de janeiro de 2020
OI S.A. — Em Recuperação Judicial
Rua Humberto de Campos, 425 - 8° andar
Leblon - Rio de Janeiro
RJ, Brasil - 22430-190
At.: Sra. Camille Loyo Fraia
Diretora de Finanças e Relações com Investidores
Ref.: Divulgação de participação acionária relevante na OI S.A. — Em Recuperação
Judicial
Prezados Senhores,
Goldentree Asset Management LP, consultor de investimentos do Goldentree Asset
Management Lux Sarl, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério
da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n° 23.384.203/0001-24, e suas entidades coligadas e
pessoas vinculadas (“Goldentree”), na qualidade de administrador de carteiras de
clientes fora do Brasil com poderes discricionários, em cumprimento ao que estabelece o
artigo 12 da Instrução CVM n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada
(“Instrução CVM 358”), vem, respeitosamente, à presença de V.Sa. apresentar as
informações abaixo, em razão de carteiras de clientes fora do Brasil com poderes
discricionários sob administração deles e pessoas relacionadas terem sido reduzidas,
atingindo participação de aproximadamente 9,8% do total de ações ordinárias de
emissão da Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), que totalizam,
atualmente, (i) 425.961.661 ações ordinárias; e (ii) 141.521.115 ações ordinárias na
forma de 28.304.223 American Depositary Shares; correspondentes ao total de
567.482.776 ações ordinárias da Companhia (“Negociação de Ações”).

A Negociação de Ações não altera a composição do controle ou especificamente a
estrutura administrativa da Companhia além do que estabelecem as regras aprovadas no
plano de recuperação judicial e dos atuais direitos de voto das ações detidas. Atualmente
não existe qualquer percentual de participação que pretendemos comprar ou alienar e
poderemos realizar aquisições ou alienações adicionais. Nenhuma outra coligada ou
subsidiaria da Gondentree detém valores mobiliários de emissão da Companhia. Com
exceção dos Bônus de Subscrição, não há outros valores mobiliários, incluindo
debêntures conversíveis em ações, detidas, direta ou indiretamente, pela Goldentree, ou a
pessoa a ela ligada, nem qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de
voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia em que
Goldentree ou pessoa a ela ligada seja parte.
Permanecemos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos, e solicitamos que
os contatos de V.Sa. com relação à presente correspondência, sejam feitos para a
Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. no Brasil, inscrita no
CNPJ/ME 33.868.597/0001-40.
Permaneceremos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,
Goldentree Asset Management LP
(and related entites/individuals e entidades coligadas e pessoas vinculadas)
Peter Alderman
Vice President”

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2020.
Oi S.A. - Em Recuperação Judicial
Camille Loyo Faria
Diretora de Finanças e de Relações com Investidores

