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Ref.: Ofício B3 404/2020-SLS
Prezados Senhores,
Em atenção ao Ofício B3 404/2020-SLS, de 17/06/2020, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), 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 17/06/2020, sob o título “Piemonte faz oferta por cinco centros
de dados da companhia”, a Companhia vem expor o que segue:
“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 17/06/2020, sob o título “Piemonte faz
oferta por cinco centros de dados da companhia”, consta, entre outras informações, que:
1. O grupo Oi aceitou uma proposta vinculante da Piemonte Holding, com sede no Rio de
Janeiro, para a compra de cinco centros de dados da operadora, informou a
proponente.
2. O preço de compra foi de R$ 325 milhões, sendo R$ 250 milhões no ato do fechamento,
à vista, afirmou Alessandro Lombardi, CEO da Piemonte Holding, em nota.
3. O formato que a Oi pretende estabelecer para o leilão, por meio do aditamento, dá
segurança à Piemonte para fechar o negócio, segundo Lombardi.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 18/06/2020, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
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Em atendimento ao Ofício em referência, a Oi esclarece que as informações de que trata a
notícia em referência constam de forma detalhada do Fato Relevante divulgado pela Oi em
15 de junho de 2020, bem como da proposta de Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial
(“Aditamento”) e respectivos anexos, protocolados no Juízo da 7ª Vara Empresarial da
Comarca do Rio de Janeiro e divulgados ao mercado na mesma data.
Neste sentido, reiteramos o conteúdo do referido material, já de conhecimento da CVM e do
mercado, em especial a cláusula 5.3.8.3 e seguintes do referido Aditamento.
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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