Rio de Janeiro, 17 de agosto 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 578/2020-SLS
Prezados Senhores,
Em atenção ao Ofício B3 578/2020-SLS, de 17/08/2020, 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 sobre suposto requerimento de falência formulado
por Igor de Araujo em face da Companhia, conforme veiculado pelo jornal Valor Econômico,
em 17/08/2020, a Companhia vem expor o que segue:
“Prezados Senhores,
Solicitamos enviar, até às 12h00 de 17/08/2020, sem prejuízo ao disposto no parágrafo único
do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02, esclarecimentos sobre o requerimento de falência
dessa companhia, divulgado em coluna específica do jornal Valor Econômico, edição de
17/08/2020, formulado por Igor de Araújo, bem como outras informações consideradas
importantes, inclusive sobre os valores envolvidos no mesmo e as providências que estão
tomando para sanar essa situação.”
Em atendimento ao Ofício em referência, a Oi esclarece que não tem conhecimento do
pedido de falência em questão e reitera que tem cumprido suas obrigações de pagamento
de forma regular, em especial as previstas em seu Plano de Recuperação Judicial, não
possuindo qualquer histórico de problemas de atraso ou descumprimento de tais obrigações
em um universo de quase 40 mil credores.
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A Oi reitera, ainda, seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado oportunamente
informados a respeito de qualquer aspecto relevante de suas atividades e negócios de que
venha a tomar conhecimento.
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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