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1. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados Acionistas,
A administração da Oi S.A. - Em Recuperação Judicial (“Oi” ou “Companhia”) convida V Sas. a participar da próxima
Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) da Companhia, convocada para o dia 17 de setembro de 2020, às 11hs, na
sede da Companhia, localizada na Rua do Lavradio, nº 71, Centro, Rio de Janeiro – RJ, que deliberará sobre: (i) a proposta de
alteração do artigo 64 do Estatuto Social da Companhia; e (ii] a Reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração
da Companhia para um novo mandato com prazo de duração até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações
financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
Cabe esclarecer que, em linha com o seu Processo de Transformação, a administração da Companhia adotará um processo de
avaliação do seu conselho de administração, com apoio de consultoria externa especializada, que tem por objetivo subsidiar o
próprio conselho na elaboração de uma proposta aos acionistas para a eleição do conselho na AGO de 2021, considerando as
necessidades da empresa e a efetividade do órgão. Com essa iniciativa, a Companhia cria o marco dentro do qual será elaborada
a proposta aos acionistas de composição do futuro conselho, de forma estruturada, transparente e criteriosa, em benefício da
empresa e alinhada com as melhores práticas de governança corporativa.
Conforme já anunciado ao mercado, a estratégia da Companhia é criar a maior provedora de infraestrutura de telecomunicações
do país, a partir da massificação da fibra ótica e internet de alta velocidade, do provimento de soluções para empresas e da
preparação para a evolução para o 5G, conforme determinado no seu Plano Estratégico. Entendemos que a Oi tem vocação
natural para uma atuação de destaque no mercado brasileiro por sua imensa infraestrutura nacional de fibra ótica, com cerca de
400 mil quilômetros, o que nos deixa em condição única para nos tornarmos o provedor nacional de rede de transporte e
viabilizador do 5G no Brasil para todas as operadoras.
Tendo em vista a Pandemia do Covid-19, a Oi recomenda e incentiva seus acionistas a participarem desta Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”) exercendo seu direito de voto nas deliberações constantes da Ordem do Dia por meio de Boletim de
Voto à Distância (“BVD”), conforme disponibilizado pela Companhia no seu site de Relações com Investidores, bem como no
site da CVM e da B3, juntamente com os demais documentos a serem discutidos na AGE, observadas as orientações constantes
do BVD, em conformidade com a Instrução CVM nº 481/09, alterada pelas Instruções CVM nº 561/15 e 570/15.
A administração da Companhia agradece a confiança depositada na Oi e em seus Administradores, reafirmando o seu propósito
de continuar atuando de forma a cumprir os princípios da transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade
corporativa e ética.
O presente Manual de Participação dos Acionistas na Assembleia Geral Extraordinária 2020 (“Manual”) se propõe a prestar,
de forma clara e precisa, esclarecimentos e orientações para a participação de nossos Acionistas na Assembleia, contribuindo
para que seu direito de voto seja plenamente exercido.
Esse Manual deve ser lido em conjunto com a Proposta da Administração da Companhia, que se encontra disponível na sede
da Companhia e nos websites da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e da
Companhia (www.oi.com.br/ri).
Contamos com a sua participação, no melhor interesse da Companhia. Seu voto é muito importante para a Oi.
Cordialmente,
Rodrigo Modesto de Abreu
Diretor Presidente
Eleazar de Carvalho Filho
Presidente do Conselho de Administração

2. CONVITE
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DATA
17 de setembro de 2020
----------------------------------------------------------------HORÁRIO
11h
----------------------------------------------------------------LOCAL
Rua do Lavradio, 71
Centro - 20230-070
Rio de Janeiro - RJ
----------------------------------------------------------------COMO CHEGAR
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3. A ASSEMBLEIA
A administração da Companhia convida os Acionistas da Oi a se reunirem em Assembleia para deliberarem sobre
as seguintes matérias:
(1)

Alteração do artigo 64 do Estatuto Social da Companhia; e

(2)

Reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato
com prazo de duração até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

Antes de instalada a Assembleia, os Acionistas assinarão o Livro de Presença.
Com relação ao item 1, para que a Assembleia seja instalada em primeira convocação será necessária a presença de
acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, na forma do artigo
135, caput da Lei 6.404/1976, tendo em vista a proposta de alteração do Estatuto Social.
Já no que se refere ao item 2, para que a Assembleia seja instalada em primeira convocação será necessária a
presença de Acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito a voto, na forma
do artigo 125 da Lei 6.404/1976.
Caso não haja quórum suficiente para a instalação da Assembleia em relação a um ou a nenhum dos dois itens da
Ordem do Dia, a Companhia irá, posteriormente, anunciar uma nova data para a realização da mesma, em segunda
convocação, quando a Assembleia será instalada com a presença de qualquer número de acionistas.
Verificado o quórum com relação a qualquer dos itens da Assembleia, esta será instalada pelo Presidente do
Conselho de Administração ou por quem este indicar no momento da Assembleia ou por meio de procuração
outorgada previamente com poderes específicos. Na ausência ou impedimento do Presidente do Conselho de
Administração ou de indicação de sua parte, a Assembleia será instalada e presidida pelo Vice-Presidente do
Conselho de Administração ou por quem este indicar, no momento da Assembleia ou por meio de procuração
outorgada previamente com poderes específicos. Ocorrendo a ausência também do Vice-Presidente do Conselho de
Administração ou de indicação de sua parte, caberá a qualquer Diretor presente instalar e presidir a Assembleia. O
Presidente da Mesa da Assembleia, por sua vez, deverá escolher o respectivo secretário.
Os titulares de ações preferenciais da Companhia terão direito a voto nas matérias que serão deliberadas nesta
Assembleia, conforme prerrogativa presente no parágrafo 3º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia e
parágrafo 1º do artigo 111 da Lei nº 6.404/76, e votarão sempre em conjunto com os titulares de ações ordinárias
da Oi.
As deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando as abstenções, que,
todavia, serão considerados para o cálculo do quórum de instalação.
Considerando que (i) a disposição transitória constante do atual Artigo 64 do Estatuto Social da Companhia perderá
a vigência com o término do mandato dos membros do Novo Conselho de Administração, previsto na Cláusula 9.3
do Plano de Recuperação Judicial da Companhia, e (ii) que a Companhia atravessa um período relevante e complexo,
com a implementação de seu Plano Estratégico e deliberação de um Aditamento ao PRJ, o item (1) acima visa a
alteração do artigo 64 do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de dar maior estabilidade à Companhia nos
próximos meses e conciliar os prazos de mandato dos conselheiros com a época de realização das Assembleias
Gerais Ordinárias, e ao mesmo tempo preservar a regra do Artigo 22 do Estatuto Social, que prevê mandato
unificado de 2 anos.
Já o item (2) tem por objetivo a eleição de chapa de candidatos para o Conselho de Administração composta pelos
atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, todos eles independentes, para um novo mandato
com prazo até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social findo em
31 de dezembro de 2020.
5

Como previsto no art. 26 do Estatuto Social, é facultado aos acionistas requerer a adoção do processo de voto
múltiplo, desde que representem, no mínimo, 5% do capital votante da Companhia e apresentem tal requerimento
até 48h antes da AGE 2020, nos termos da Lei das S.A. e da Instrução CVM nº 165. No processo de voto múltiplo,
são atribuídas a cada ação tantos votos quantos sejam os cargos a preencher no Conselho de Administração (11
membros), sendo garantido ao acionista o direito de cumular os votos em um só candidato ou distribuí-los entre
vários, a seu critério.
Se o voto múltiplo for adotado, a administração da Companhia propõe que os votos atribuídos a cada acionista que
votar conforme a proposta da administração sejam distribuídos proporcionalmente, em percentuais igualitários,
entre os membros que compõem a chapa ora submetida.
Adicionalmente, em caso de desistência ou renúncia de um ou mais membros da chapa, a administração da
Companhia propõe que os votos atribuídos a cada acionista que votar conforme a proposta da administração sejam
mantidos no restante da chapa ou distribuídos proporcionalmente, em percentuais igualitários, entre os demais
membros da chapa que permanecerem como candidatos. Para tanto, caso necessário, o acionista que votar
favoravelmente à proposta de chapa apresentada pela administração concorda e autoriza que seus votos sejam
distribuídos entre os demais candidatos indicados da chapa na forma acima.
A Oi recomenda aos seus Acionistas que examinem detidamente os documentos colocados à sua disposição pela
Administração, a fim de deliberarem acerca dos referidos temas.
A documentação e as informações relativas às matérias a serem deliberadas encontram-se disponíveis na sede da
Companhia e no website da Oi (www.oi.com.br/ri), assim como no website da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3
(www.b3.com.br).
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4. PROCEDIMENTOS, ORIENTAÇÕES E
PRAZOS PARA PARTICIPAÇÃO NA
ASSEMBLEIA
Os Acionistas da Oi poderão exercer seu direito de voto na AGE presencialmente ou a distância, via boletim de
voto à distância.
Aqueles Acionistas que desejarem participar da Assembleia, poderão fazê-lo pessoalmente ou por procuradores
devidamente constituídos, observados os termos do §1º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76.
Pede-se aos Acionistas a gentileza de chegarem com antecedência à Assembleia, de forma que possam ser
conferidos os documentos necessários à sua participação.
Os Acionistas que optarem por exercer seu direito de voto a distância, por meio do preenchimento do Boletim de
Voto a Distância, deverão observar as regras e formalidades descritas no Boletim de Voto a Distância e no item
12.2 do Formulário de Referência da Companhia (Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais),
disponível no website da CVM (www.cvm.gov.br).
Considerando a pandemia de COVID-19 (Coronavírus) e os reflexos excepcionais que dela podem advir, os
documentos necessários para a participação presencial dos acionistas da Oi na AGE poderão ser digitalizados e
encaminhados em formato pdf para o endereço eletrônico invest@oi.net.br, até as 18h do dia 15 de setembro de
2020. Também excepcionalmente, a Oi não exigirá o cumprimento de formalidades de reconhecimento de firmas,
autenticação, apostilamento e tradução juramentada da referida documentação.
Em caso de qualquer dúvida a respeito dos procedimentos e prazos descritos abaixo, solicitamos que entrem em
contato com o Departamento de Relações com Investidores da Companhia, no e-mail invest@oi.net.br.
4.1. Acionista Pessoa Física
Solicitamos aos Acionistas Pessoas Físicas que desejarem participar pessoalmente da Assembleia que apresentem
à Companhia os seguintes documentos, na Rua Humberto de Campos nº 425, 5º andar, Leblon, na Cidade do Rio
de Janeiro – RJ, das 9h às 12h e das 14h às 18h, aos cuidados da Gerência Societário e M&A, com antecedência
mínima de 02 (dois) dias úteis da data designada no Edital de Convocação para a realização da Assembleia, ou os
encaminhe digitalizados em formato pdf até às 18h do dia 15 de setembro de 2020 para o endereço eletrônico
invest@oi.net.br: (i) comprovante ou extrato expedido pela instituição escrituradora ou pelo responsável pela
custódia das ações contendo a respectiva participação acionária do Acionista, emitido pelo órgão competente nos 3
(três) dias úteis antes da Assembleia, quando aplicável; (ii) cópias do documento de identidade e Cadastro de Pessoa
Física (“CPF”) do Acionista.
Caso o Acionista Pessoa Física deseje ser representado na Assembleia por procurador, deverá encaminhar,
juntamente com os documentos acima indicados, o respectivo mandato, com poderes especiais, bem como as cópias
do documento de identidade e CPF do procurador presente à Assembleia, que deverá comparecer à mesma munido
de tais documentos. A fim de auxiliar os Acionistas, no item 7 deste Manual encontram-se o modelo de procuração
que poderá ser utilizado. Os Acionistas poderão, certamente, utilizar outra procuração que não a sugerida neste
Manual, desde que em acordo com o disposto na Lei nº 6.404/1976 e na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
conforme alterada (“Código Civil Brasileiro”).
Os Acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os Acionistas brasileiros, ressalvado o
aspecto de que os documentos, antes do seu encaminhamento à Companhia, devem ser traduzidos para o português.
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Excepcionalmente, em razão dos efeitos gerados pela pandemia de COVID-19 (Coronavírus), a Companhia
dispensará o cumprimento de formalidades de reconhecimento de firmas, autenticação, apostilamento e tradução
juramentada da referida documentação.
Ressaltamos que o envio prévio da mencionada documentação tem como objetivo proporcionar maior agilidade no
cadastramento dos Acionistas e maior agilidade aos trabalhos de preparação da Assembleia.
Fica ressaltado que a despeito do prazo acima mencionado, o Acionista que comparecer até o início da Assembleia,
munido dos documentos exigidos, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de depositá-los previamente.
4.2. Acionista Pessoa Jurídica
Solicitamos aos Acionistas Pessoas Jurídicas que desejarem participar presencialmente da Assembleia, que
apresentem à Companhia, até o dia 15 de setembro de 2020 (antecedência de 02 (dois) dias úteis da data da
Assembleia), os seguintes documentos na Rua Humberto de Campos nº 425, 5º andar, Leblon, na Cidade do Rio de
Janeiro – RJ, das 9h às 12h e das 14h às 18h, aos cuidados da Gerência Societário e M&A, ou os encaminhe
digitalizados em formato pdf até às 18h (também do dia 15 de setembro de 2020) para o endereço eletrônico
invest@oi.net.br: (i) comprovante ou extrato expedido pela instituição escrituradora ou pelo responsável pela
custódia das ações contendo a respectiva participação acionária do Acionista, emitido pelo órgão competente nos 3
(três) dias úteis antes da Assembleia, quando aplicável; (ii) cópias do Instrumento de Constituição ou Estatuto
Social ou Contrato Social, conforme o caso, ata de eleição de Conselho de Administração (quando houver) e ata de
eleição de Diretoria que contenham a eleição do(s) representante(s) legal(is) presente(s) à Assembleia.
Caso o Acionista Pessoa Jurídica deseje ser representado por procurador, deverá encaminhar, juntamente com os
documentos indicados no parágrafo acima, o respectivo mandato, com poderes especiais, bem como as cópias do
documento de identidade e CPF do procurador presente à Assembleia e ata de eleição do(s) representante(s) legal(is)
que assinou(aram) o mandato que comprove os poderes de representação, documentos estes que deverão ser
apresentados no momento da Assembleia pelo procurador. A fim de auxiliar os Acionistas, neste Manual encontrase modelo de procuração que poderá ser utilizado. Os Acionistas poderão, certamente, utilizar outra procuração que
não a sugerida neste Manual, desde que em acordo com o disposto na Lei 6.404/1976 e no Código Civil Brasileiro.
Os Acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os Acionistas brasileiros, ressalvado o
aspecto de que os documentos societários, antes do seu encaminhamento à Companhia, devem ser traduzidos para
o português.
Excepcionalmente, em razão dos efeitos gerados pela pandemia de COVID-19 (Coronavírus), a Companhia
dispensará o cumprimento de formalidades de reconhecimento de firmas, autenticação, apostilamento e tradução
juramentada da referida documentação.
Ressaltamos que o envio prévio da mencionada documentação tem como objetivo proporcionar maior agilidade no
cadastramento dos Acionistas e maior agilidade aos trabalhos de preparação da Assembleia.
Fica ressaltado que a despeito do prazo acima mencionado, o Acionista que comparecer até o início da Assembleia,
munido dos documentos exigidos, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de depositá-los previamente.
4.3. Acionista Fundo de Investimento
Solicitamos aos Acionistas Fundos de Investimento que desejarem participar presencialmente da Assembleia que
apresentem à Companhia, até o dia 15 de setembro de 2020 (antecedência de 02 (dois) dias úteis da data da
Assembleia), os seguintes documentos, na Rua Humberto de Campos nº 425, 5º andar, Leblon, na Cidade do Rio
de Janeiro – RJ, das 9h às 12h e das 14h às 18h, aos cuidados da Gerência Societário e M&A, ou os encaminhe
digitalizados em formato pdf até às 18h (também do dia 15 de setembro) para o endereço eletrônico
invest@oi.net.br: (i) comprovante ou extrato expedido pela instituição escrituradora ou pelo responsável pela
custódia das ações contendo a respectiva participação acionária do Acionista, emitido pelo órgão competente nos 3
(três) dias úteis antes da Assembleia, quando aplicável; (ii) cópias do Regulamento do Fundo e Estatuto Social ou
Contrato Social do administrador do Fundo, bem como da ata de eleição do(s) representante(s) legal(is) presente(s)
à Assembleia.
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Caso o Acionista Fundo de Investimento deseje ser representado por procurador, deverá encaminhar, juntamente
com os documentos indicados no parágrafo acima, o respectivo mandato, com poderes especiais, bem como as
cópias do documento de identidade e CPF do procurador presente à Assembleia e ata de eleição do(s)
representante(s) legal(is) que assinou(aram) o mandato que comprovem os poderes de representação, documentos
estes que deverão ser apresentados no momento da Assembleia pelo procurador. A fim de auxiliar os Acionistas,
neste Manual encontra-se modelo de procuração que poderá ser utilizado. Os Acionistas poderão, certamente,
utilizar outra procuração que não a sugerida neste Manual, desde que em acordo com o disposto na Lei 6.404/1976
e no Código Civil Brasileiro.
Os Acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os Acionistas brasileiros, ressalvado o
aspecto de que os documentos societários, antes do seu encaminhamento à Companhia, devem ser traduzidos para
o português.
Excepcionalmente, em razão dos efeitos gerados pela pandemia de COVID-19 (Coronavírus), a Companhia
dispensará o cumprimento de formalidades de reconhecimento de firmas, autenticação, apostilamento e tradução
juramentada da referida documentação.
Ressaltamos que o envio prévio da mencionada documentação tem como objetivo proporcionar maior agilidade no
cadastramento dos Acionistas e maior agilidade aos trabalhos de preparação das Assembleias.
Fica ressaltado que a despeito do prazo acima mencionado, o Acionista que comparecer até o início da Assembleia,
munido dos documentos exigidos, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de depositá-los previamente.
4.4. Detentores de ADRs
No caso de detentores de American Depositary Receipts (“ADRs”), a instituição financeira depositária dos ADRs,
nos Estados Unidos, é o Bank of New York, o qual enviará as proxies aos titulares dos ADRs para que estes exerçam
seu direito de voto, e será representado na Assembleia da Companhia, nos termos do Deposit Agreement firmado
com a Companhia, por meio de seu representante no Brasil, o Banco Itaú Unibanco.
Excepcionalmente, em razão dos efeitos gerados pela pandemia de COVID-19 (Coronavírus), a Companhia
dispensará o cumprimento de formalidades de reconhecimento de firmas, autenticação, apostilamento e tradução
juramentada da referida documentação.

4.5. Boletim de Voto a Distância
O Acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância poderá: (i) preencher e enviar o Boletim de Voto
a Distância diretamente à Companhia, ou (ii) transmitir as instruções de preenchimento para prestadores de serviços
aptos, conforme orientações abaixo:
4.5.1. Exercício de voto por meio de prestadores de serviços – Sistema de voto a distância:
O Acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio de prestadores de serviços deverá
transmitir as suas instruções de voto a seus respectivos agentes de custódia, observadas as regras por esses
determinadas, devendo, para tanto, verificar os procedimentos por eles estabelecidos, bem como os documentos e
informações por eles exigidos para tal.
Vale notar que, conforme determinado pela Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM
nº 481/09”), a Central Depositária da B3, ao receber as instruções de voto a distância dos Acionistas por meio de
seus respectivos agentes de custódia, desconsiderará eventuais instruções divergentes em relação a uma mesma
deliberação que tenham sido emitidas pelo mesmo número de inscrição no CPF ou Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (“CNPJ”), conforme o caso.
4.5.2. Envio do boletim pelo acionista diretamente à Companhia:
O Acionista que optar por exercer seu direito de participação e voto a distância, por meio do envio do Boletim de
Voto a Distância diretamente à Companhia, deverá encaminhar os seguintes documentos à Diretoria de Relações
com Investidores da Companhia.
9

(i)

Boletim de Voto a Distância, devidamente preenchido, rubricado e assinado; e

(ii)

Cópia dos seguintes documentos:
(a)

Para pessoas físicas, documento de identidade oficial válido com foto e CPF do Acionista.

(b)
Para pessoas jurídicas: (i) último Estatuto ou Contrato Social (conforme o caso) consolidado,
acompanhado de suas eventuais alterações posteriores que não tenham sido consolidadas; (ii) documentos
societários que comprovem a regularidade da representação do Acionista; e (iii) documento de identidade
oficial válido com foto e CPF do representante legal do Acionista.
(c)
Para fundos de investimento: (i) último Regulamento do Fundo de Investimento, consolidado,
acompanhado de suas eventuais alterações posteriores que não tenham sido consolidadas; (ii) último
Estatuto ou Contrato Social (conforme o caso) do administrador ou gestor (conforme o caso, observada a
política de voto do fundo de investimento), consolidado, acompanhado de suas eventuais alterações
posteriores que não tenham sido consolidadas; (iii) documentos societários que comprovem a regularidade
da representação do administrador ou gestor e do Acionista (conforme o caso); e (iv) documento de
identidade oficial válido com foto e CPF do representante legal do administrador ou gestor (conforme o
caso) e do Acionista,.
Com relação aos documentos indicados nos itens “(i)” e “(ii)” acima, a Companhia solicita, conforme o caso, a
tradução destes para o português.
Os documentos acima indicados deverão ser entregues até o dia 10 de setembro de 2020 na Rua Humberto de
Campos, nº 425, 8º andar, Leblon, CEP 22430-190, Cidade e Estado do Rio de Janeiro ou, excepcionalmente, por
conta da pandemia do Covid-19, encaminhados de forma eletrônica, digitalizados em formato pdf, para o endereço
eletrônico invest@oi.net.br.
O Boletim de Voto a Distância, acompanhado da documentação requerida, será considerado válido apenas se
recebido pela Companhia, em plena ordem, no prazo acima indicado. Boletins recepcionados pela Companhia após
este período serão desconsiderados.
Conforme disposto no artigo 21-U da Instrução CVM nº 481/09, a Companhia comunicará ao Acionista, por meio
do endereço de e-mail informado no Boletim de Voto a Distância, se os documentos recebidos são suficientes para
que o voto seja considerado válido, ou os procedimentos e prazos para eventual retificação ou reenvio, caso
necessário.
O Acionista participante da custódia fungível de ações da B3 que optar por exercer seu direito de voto a distância
por meio do envio do Boletim de Voto a Distância diretamente à Companhia, deverá ainda apresentar um extrato
atualizado de sua posição acionária emitido pela instituição custodiante (notadamente, o extrato emitido pela B3).
Além disso, sem prejuízo das verificações de participação que a Companhia usualmente realiza, conforme os
registros atualizados de participação de sua base acionária disponíveis à Companhia, o Acionista deverá informar a
Companhia, por meio do endereço eletrônico invest@oi.net.br, a respeito de qualquer movimentação com as ações
por ele detidas entre a data base de tal extrato e a data da Assembleia, juntamente com os comprovantes de tais
movimentações.
Outras informações a respeito dos procedimentos necessários ao exercício do voto a distância estão descritos no
item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia.
4.6. Participação Remota
A Companhia disponibilizará meio de acesso remoto à AGE para que os acionistas possam acompanhar a reunião
à distância, não sendo contudo permitidas manifestação nem exercício do voto por meio do acesso remoto
disponibilizado. O exercício do voto à distância somente será possível por meio do BVD.
Os acionistas que desejarem acompanhar a AGE de forma remota deverão solicitar o acesso à Companhia, com
antecedência mínima de 24h da realização da AGE (ou seja, até às 11h - horário de Brasília - do dia 16.09.2020],
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por meio de email com o assunto “AGE – acesso remoto” para o endereço eletrônico invest@oi.net.br, informando
o nome completo e CPF da pessoa física que irá acompanhar remotamente a AGE (acionista, procurador ou
representante legal). Para que a solicitação seja atendida, o e-mail também deverá ser acompanhado dos documentos
previstos no Manual de Participação dos Acionistas na AGE, divulgado nesta data, em formato pdf.
A Companhia confirmará o recebimento dos documentos acima e enviará e-mail aos acionistas que tenham
apresentado sua solicitação no prazo e nas condições acima as respectivas instruções para o acompanhamento
remoto da AGE.
O acompanhamento à distância da AGE destina-se exclusivamente aos acionistas da OI ou seus representantes
legais. O acesso que será fornecido pela Companhia é intransferível e não poderá ser cedido, encaminhado ou
divulgado a qualquer terceiro, acionista ou não. Os acionistas ou seus representantes legais que receberem o acesso
também não estão autorizados a gravar ou reproduzir, no todo ou em parte, o conteúdo ou qualquer informação
transmitida durante a AGE.
Os acionistas que acompanharem a AGE remotamente não serão computados como presentes na AGE, salvo se
tiverem exercido seu voto via Boletim de Voto à Distância.
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5. EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Edital de Convocação da Assembleia será publicado nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado do
Rio de Janeiro, nas edições de 18, 19 e 20 de agosto de 2020.
Oi S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/ME: 76.535.764/0001-43
NIRE 33 3 0029520-8
COMPANHIA ABERTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Administração da Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”) convoca os Acionistas a se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 17 de setembro de 2020, às 11h, na sede social
da Companhia, à Rua do Lavradio nº 71, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, a fim de deliberarem sobre as
seguintes matérias:
(3) Alteração do artigo 64 do Estatuto Social da Companhia; e
(4) Reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato com prazo
de duração até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020.
Cabe esclarecer que, em linha com o seu processo de transformação, a administração da Companhia adotará um
processo de avaliação do seu Conselho de Administração, com apoio de consultoria externa especializada, que tem
por objetivo subsidiar o próprio Conselho na elaboração de uma proposta aos acionistas para a eleição do Conselho
na Assembleia Geral Ordinária de 2021, considerando as necessidades da empresa e a efetividade do órgão. Com
essa iniciativa, a Companhia cria o marco dentro do qual será elaborada a proposta aos acionistas de composição
do futuro conselho, de forma estruturada, transparente e criteriosa, em benefício da empresa e alinhada com as
melhores práticas de governança corporativa.
INSTRUÇÕES GERAIS:
1. A documentação e as informações relativas às matérias que serão deliberadas na Assembleia estão à disposição
na sede da Companhia, no Manual de Participação dos Acionistas, na página de Relações com Investidores da
Companhia (www.oi.com.br/ri), assim como no site da Comissão de Valores Mobiliários ( www.cvm.gov.br) na
forma da Instrução CVM 481/09 e na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (http://www.b3.com.br/), para exame
pelos senhores Acionistas.
2. Os titulares de ações preferenciais terão direito a voto em todas as matérias sujeitas à deliberação e constantes
da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária ora convocada, conforme parágrafo 3º do artigo 12 do Estatuto
Social da Companhia e parágrafo 1º do artigo 111 da Lei 6.404/76, e votarão sempre em conjunto com as ações
ordinárias.

3. Os Acionistas interessados em requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do
Conselho de Administração deverão cumprir com os requisitos legais e representar no mínimo 5% do capital
votante, nos termos das Instruções CVM 165/91 e 282/98.
Participação presencial
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4. Tendo em vista a Pandemia do Covid-19, a Oi contará com contingente mínimo de profissionais e adotará rígidas
medidas sanitárias para preservar a saúde dos participantes e mitigar riscos de contágio. Tais medidas incluirão,
dentre outras, a realização da AGE em um auditório amplo, adoção de protocolos de distanciamento social,
disponibilização de máscaras descartáveis e álcool em gel.
5. Com vistas a conferir celeridade ao processo de cadastramento dos Acionistas presentes à Assembleia,
aumentando, com isso, inclusive, a própria segurança de todos os seus participantes, solicita-se ao Acionista que
desejar participar pessoalmente da Assembleia ou ser representado por procurador que proceda ao depósito dos
seguintes documentos na Rua Humberto de Campos n.º 425, 5º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ,
das 9h às 12h e das 14h às 18h, no prazo de até 2 (dois) dias úteis antecedentes à realização da Assembleia, aos
cuidados da Gerência Societário e M&A, ou os encaminhe digitalizados em formato pdf até as 18h do dia 15.09.2020
para o endereço eletrônico invest@oi.net.br: (i) quando Pessoa Jurídica: cópias do Instrumento de Constituição ou
Estatuto Social ou Contrato Social, ata de eleição de Conselho de Administração (quando houver) e ata de eleição
de Diretoria que contenham a eleição do(s) representante(s) legal(is) presente(s) à Assembleia; (ii) quando Pessoa
Física: cópias do documento de identidade e CPF do Acionista; e (iii) quando Fundo de Investimento: cópias do
regulamento do Fundo e cópia do Estatuto Social ou Contrato Social do administrador do Fundo, bem como ata de
eleição do(s) representante(s) legal(is) presente(s) à Assembleia. Além dos documentos indicados em (i), (ii) e (iii),
conforme o caso, quando o Acionista for representado por procurador, deverá encaminhar juntamente com tais
documentos o respectivo mandato, com poderes especiais, bem como as cópias do documento de identidade e ata
de eleição do(s) representante(s) legal(is) que assinou(aram) o mandato que comprovem os poderes de
representação, além do documento de identidade e CPF do procurador presente.
6. O Acionista participante de Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores que desejar participar
desta Assembleia deverá apresentar extrato emitido com data de até 2 (dois) dias úteis antecedentes à sua realização,
contendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo órgão custodiante.
7. Em caráter excepcional, a Oi não exigirá o cumprimento de formalidades de reconhecimento de firmas,
autenticação, apostilamento e tradução juramentada da referida documentação.
Votação à distância
8. A Oi recomenda e incentiva seus acionistas a participarem desta Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”)
exercendo seu direito de voto nas deliberações constantes da Ordem do Dia por meio de Boletim de Voto à Distância
(“BVD”), conforme disponibilizado pela Companhia no seu site de Relações com Investidores, bem como no site
da CVM e da B3, juntamente com os demais documentos a serem discutidos na AGE, observadas as orientações
constantes do BVD, em conformidade com a Instrução CVM nº 481/09, alterada pelas Instruções CVM nº 561/15
e 570/15.
9. Os Acionistas poderão encaminhar seu BVD por meio de seus respectivos agentes de custódia ou diretamente à
Companhia.
10. Visando estimular essa forma de votação, os acionistas que optarem por remeter os BVDs diretamente à
Companhia poderão fazê-lo enviando, até o dia 10.09.2020, para o endereço eletrônico invest@oi.net.br, vias
digitalizadas em formato pdf do BVD (devidamente preenchido, rubricado e assinado) e dos documentos pertinentes,
não sendo necessário o encaminhamento da via original (física) do BVD e dos documentos pertinentes. Também
fica dispensado o reconhecimento das firmas em cartório, bem como a autenticação dos documentos.
11. A Oi confirmará o recebimento dos documentos, bem como comunicará ao acionista por meio do endereço
de e-mail informado no BVD se os documentos recebidos são suficientes para que o voto seja considerado
válido ou os procedimentos e prazos para eventual retificação ou reenvio, caso necessário.
Participação Remota
12. A Companhia disponibilizará meio de acesso remoto à AGE para que os acionistas possam acompanhar a
reunião à distância, não sendo contudo permitidas qualquer manifestação nem exercício do voto por meio do acesso
remoto disponibilizado. O exercício do voto à distância somente será possível por meio do BVD.
13. Os acionistas que desejarem acompanhar a AGE de forma remota deverão solicitar o acesso à Companhia, com
antecedência mínima de 24h da realização da AGE (ou seja, até às 11h - horário de Brasília - do dia 16.09.2020),
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por meio de email com o assunto “AGE – acesso remoto” para o endereço eletrônico invest@oi.net.br, informando
o nome completo e CPF da pessoa física que irá acompanhar remotamente a AGE (acionista, procurador ou
representante legal). Para que a solicitação seja atendida, o e-mail também deverá ser acompanhado dos documentos
previstos no Manual de Participação dos Acionistas na AGE, divulgado nesta data, em formato pdf.
14. A Companhia confirmará o recebimento dos documentos acima e enviará e-mail aos acionistas que tenham
apresentado sua solicitação no prazo e nas condições acima as respectivas instruções para o acompanhamento
remoto da AGE.
15. O acompanhamento à distância da AGE destina-se exclusivamente aos acionistas da Oi ou seus representantes
legais. O acesso que será fornecido pela Companhia é intransferível e não poderá ser cedido, encaminhado ou
divulgado a qualquer terceiro, acionista ou não. Os acionistas ou seus representantes legais que receberem o acesso
também não estão autorizados a gravar ou reproduzir, no todo ou em parte, o conteúdo ou qualquer informação
transmitida durante a AGE.
16. Os acionistas que acompanharem a AGE remotamente não serão computados como presentes na AGE, salvo se
tiverem exercido seu voto via Boletim de Voto à Distância.

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2020.

Eleazar de Carvalho Filho
Presidente do Conselho de Administração
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6. TEXTOS EXPLICATIVOS DAS MATÉRIAS A
SEREM DELIBERADAS NA ASSEMBLEIA
Todos os documentos relativos à Ordem do Dia estão à disposição dos Acionistas na sede social da Oi, na sua página
na internet (www.oi.com.br/ri), nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), e da B3
(http://www.b3.com.br/).
Para ajudá-lo a tomar uma decisão sobre as matérias elencadas no Edital de Convocação da Assembleia
recomendamos a leitura atenta da Proposta da Administração, arquivada no sistema Empresas.net da CVM
(www.cvm.gov.br) e na página de Relações com Investidores da Companhia (www.oi.com.br/ri).
Eventuais dúvidas ou esclarecimentos sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia da Assembleia poderão ser
dirimidos ou obtidos, conforme o caso, por meio de contato com a Diretoria de Relações com Investidores, pelo email invest@oi.net.br.
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7. DOCUMENTOS E LINKS RELACIONADOS
- www.oi.com.br/ri - informações sobre a Companhia
- www.b3.com.br – informações diversas sobre empresas listadas
- www.cvm.gov.br – Legislação brasileira sobre as Sociedades por Ações
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8. ANEXO I - Instrumento de Procuração
PROCURAÇÃO

POWER OF ATTORNEY

[ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO] (“Outorgante”), nomeia e
constitui como seu Procurador o Sr. [NOME], [NACIONALIDADE],
[ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], com Carteira de Identidade RG nº
[], inscrito no CPF/MF sob o nº [], residente e domiciliado na cidade
de [], estado de [], na Rua [], [número], (“Outorgado”) para representar
a Outorgante, na qualidade de Acionista da Oi S.A. – Em Recuperação
Judicial, (“Companhia”), na Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, a ser realizada em primeira convocação no dia 17 de
setembro de 2020, às 11h, na sede social da Companhia localizada na
Rua do Lavradio, nº 71, Centro, Rio de Janeiro, RJ, (“Assembleia”), e
se necessário em segunda convocação em data a ser informada
oportunamente, na Sede social da Companhia, aos quais outorga
poderes para comparecer à Assembleia e votar, em nome e por conta
do Outorgante, em conjunto ou isoladamente, independentemente da
ordem de nomeação, em conformidade com as orientações de voto
estabelecidas abaixo:

[SHAREHOLDER], [IDENTIFICATION] (“Grantor”), hereby
appoints and constitutes Mr. [NAME], [CITIZENSHIP],
[MARITAL STATUS], [PROFESSION], with identity Car N. [],
registered in the individual Taxpayer Register (CPF/MF) under N.
[], resident and domiciled in the City of [], State of [], at
[ADDRESS], (“Grantee”) to represent Grantor, in its capacity as
shareholder of Oi S.A. – In Judicial Recuperation, (“Company”), in
the Company’s Extraordinary Shareholders’ Meeting to be held on
first call on September 17th, 2020, at 11 p.m., at the Company’s
headquarters located at Rua do Lavradio, nº 71, Centro, Rio de
Janeiro, RJ, (respectively “Meeting” or “Shareholders’s Meeting”),
and, if necessary, on second call, on a date to be timely informed,
at the Company’s headquarters, to whom powers are hereby granted
to attend to the Shareholders’ Meeting and vote on behalf of
Grantor, jointly or individually, irrespective of the order of
nomination, in accordance with the voting instructions established
below:

Ordem do Dia:

Agenda:

(1) Alteração do artigo 64 do Estatuto Social da Companhia:
A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( )

(1) Amendment to article 64 of the Company's Bylaws:
Approve ( ) Disapprove ( ) Abstention ( )

(2) Reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da
Companhia para um novo mandato com prazo de duração até a
Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações
financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020:
A favor ( ) Contra ( ) Abstenção ( )

(2) Reelection of the current members of the Company's Board of
Directors for a new term of office until the Annual General Meeting
that approves the financial statements for the fiscal year ended on
December 31, 2020:
Approve ( ) Disapprove ( ) Abstention ( )

[Cidade], [dia] de [mês] de [ano]

/

[Month], [date] [year]

___________________________________________
Outorgante / Grantor
Por / By: (assinatura autenticada / notarized signature)
Cargo / Title
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