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FATO RELEVANTE
HOMOLOGAÇÃO DA OPERAÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL
Brasília, 22 de abril de 2020 - A Telecomunicações Brasileiras S.A. (“Telebras” ou
“Companhia”) (B3: TELB3 & TELB4), em cumprimento ao artigo 157, §4, da Lei nº
6.404/76, e à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358/2002 e com
fundamento no artigo 1º, §3º, da Medida Provisória nº 931/2020 e demais normas
aplicáveis, avisa a seus acionistas que a operação de aumento de capital aprovada pela
105ª Assembleia Geral Extraordinária foi homologada pelo Conselho de Administração
ad referendum da Assembleia Geral nos termos da Proposta da Administração de
12.03.2020.
Durante a operação, o total de 10.184.492 (dez milhões, cento e oitenta e quatro mil,
quatrocentos e noventa e duas) ações ordinárias nominativas foram subscritas ao preço
de R$117,59 (cento e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) e 8.074.780 (oito
milhões, setenta e quatro mil, setecentos e oitenta) ações preferenciais nominativas foram
subscritas ao preço de R$39,02 (trinta e nove reais e dois centavos) resultando no
montante total da operação de aumento de capital de R$1.512.672.329,88 (um bilhão,
quinhentos e doze milhões, seiscentos e setenta e dois mil, trezentos e vinte e nove reais
e oitenta e oito centavos).
Desse modo, o número total de ações da Companhia será alterado de 49.605.490
(quarenta e nove milhões, seiscentos e cinco mil e quatrocentos e noventa), sendo
39.272.779 (trinta e nove milhões, duzentos e setenta e dois mil e setecentos e setenta e
nove) ações ordinárias e 10.332.711 (dez milhões, trezentos e trinta e dois mil, setecentos
e onze) ações preferenciais, todas nominativas, para 67.864.762 (sessenta e sete milhões,
oitocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e duas) ações, sendo 49.457.271
(quarenta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e uma)
ações ordinárias e 18.407.491 (dezoito milhões, quatrocentos e sete mil, quatrocentos e
noventa e uma) ações preferenciais, todas nominativas, na forma escritural e sem valor
nominal.

Informamos aos acionistas que realizaram a subscrição que suas ações poderão ser
comercializadas em bolsa de valores em até 5 dias úteis contados da data deste Fato
Relevante. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na área de Relações com
Investidores da Companhia (https://www.telebras.com.br/investidores/), pelo telefone
(61) 2027-1410 ou pelo e-mail investidores@telebras.com.br.
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O Capital Social totalmente integralizado da Companhia será alterado de
R$1.594.666.570,00 (um bilhão, quinhentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e
sessenta e seis mil, quinhentos e setenta reais) para R$3.107.338.899,88 (três bilhões,
cento e sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e
oitenta e oito centavos). O Estatuto Social será alterado para registrar a nova composição
do capital social decorrente da operação.
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