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FATO RELEVANTE
INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSO DE FECHAMENTO DE CAPITAL
Brasília, 06 de maio de 2020 - No fato relevante de 26.09.2019, a Telecomunicações Brasileiras
S.A. (“Telebras” ou “Companhia”) (B3: TELB3 & TELB4) informou ao mercado que a Companhia
não possui saldo de lucros ou reservas suficientes para realizar a operação de fechamento de
capital sugerida pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e
que, por isso, o Conselho de Administração deliberou consultar seu acionista controlador, a
União, acerca de eventual intenção de fechar o capital da Companhia.
Para realizar a operação de fechamento de capital, será necessário realizar Oferta Pública de
Aquisição (OPA), nos termos da Instrução CVM n° 361/2002. Por solicitação da Comissão de
Valores Mobiliários e a fim de minimizar as expectativas sobre a realização da OPA enquanto não
estão presentes os elementos essenciais para a sua divulgação, a Companhia vem a público
manter o mercado informado sobre a posição do Acionista Controlador.
O Ministério da Economia (ME), por meio do Ofício SEI N° 92726/2020/ME, informou “ser
necessário aguardar o resultado desses estudos (PPI) para deliberar sobre eventual processo de
fechamento de capital da empresa, não sendo possível, neste momento, definir uma posição
quanto ao assunto”.
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) informou, por meio do
Ofício nº 15921/2020/COGEM/CGEM/SUV/SEXEC/MCTIC, “não ser possível ter uma decisão
neste momento, que estará condicionada ao resultado dos estudos da qualificação dessa
Empresa no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos - PPI, em função do Decreto nº
10.067/2019”.
A Companhia coloca-se à disposição e para quaisquer novos esclarecimentos. Informações
adicionais também podem ser obtidas junto à 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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