
FATO RELEVANTE
As administrações da Telesp Participações S.A. (“TelespPar”), Telecomunicações de São Paulo S.A. – Telesp (“Telesp”), Companhia
Telefônica da Borda do Campo – CTBC (“CTBC”) e SPT Participações S.A. (“SPT”), vêm a público, na forma e para os fins da Instrução
CVM nº 31/84, em complementação às informações contidas no Fato Relevante de 03.11.99 publicado neste jornal, na edição de
04.11.99, informar que:

1. RESULTADO DAS AVALIAÇÕES NA DATA-BASE:

Com base nos laudos emitidos por empresas especializadas contratadas pelas administrações das companhias envolvidas na
reestruturação societária objeto do Fato Relevante de 03.11.99, as relações de troca de ações de emissão das incorporadas, por ações
a serem emitidas pelas respectivas incorporadoras, bem como as quantidades totais de ações a serem emitidas pelas incorporadoras
serão as descritas a seguir:

1.1. Incorporação da CTBC: cada ação emitida pela CTBC, tanto ordinária quanto preferencial, será substituída por 3,3538 ações de
emissão da Telesp da mesma espécie. Os acionistas dissidentes da CTBC farão jus ao valor de R$ 577,01 por lote de mil ações, valor
constante do balanço de 31.10.99.

1.2. Incorporação da SPT: cada ação detida pela SPT no capital da TelespPar corresponderá a uma nova ação de emissão da TelespPar,
e o como contrapartida à contribuição do valor presente do crédito fiscal que a amortização do ágio trará para a Incorporadora, serão
emitidas 12.311.187.885 (doze bilhões, trezentos e onze milhões, cento e oitenta e sete mil, oitocentas e oitenta e cinco) novas ações
ordinárias e 23.983.618.476 (vinte e três bilhões, novecentos e oitenta e três milhões, seiscentos e dezoito mil, quatrocentas e setenta
e seis) novas ações preferenciais, as quais serão atribuídas aos acionistas da incorporada.

1.3. Incorporação da Telesp pela TelespPar: Ficam reiteradas as relações de troca divulgadas em 03/11/99, a saber, 5,4173 ações
preferenciais de emissão da TelespPar por ação preferencial de emissão da Telesp, e 7,0091 ações ordinárias de emissão da TelesPar
por ação ordinária de emissão da Telesp. Como informado anteriormente essas relações de substituição foram determinadas com base
na média das cotações de fechamento das ações da Telesp e TelespPar negociadas na BOVESPA, apuradas nos 60 pregões
imediatamente anteriores a 01/11/99.

2. AVALIAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL:

O valor presente do crédito fiscal que a amortização do ágio trará para a TelespPar quando da incorporação de sua controladora SPT
Participações S.A.,  é de R$1.010.132.196,04.

3. ANÁLISE ECONOMICA-FINANCEIRA:

A restruturação societária foi validada por análise econômico-financeira efetuada pela empresa Salomon Smith Barney, Inc., que
confirma estar sendo dado tratamento eqüitativo às sociedades interessadas. Os pareceres emitidos pela referida instituição, incluindo
a memória de cálculo do crédito fiscal, serão disponibilizados para exame dos acionistas das companhias envolvidas de acordo com os
procedimentos previstos ao final deste.

4. DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA EXAME

Os documentos relativos a restruturação societária em questão serão disponibilizados aos seus respectivos acionistas para exame, a
partir de 19 de novembro de 1999, das 09:30 às 17:30 horas, no edifício sede de cada uma das sociedades, conforme segue: (i)
Telecomunicações de São Paulo S.A. – TELESP  e Telesp Participações S.A.: Rua Martiniano de Carvalho, 851, 2º andar, São Paulo,
SP, e (ii) Companhia Telefônica da Borda do Campo – CTBC: Av. Portugal, 375, 6º andar – Santo André – SP. Os acionistas da
Sociedade que desejarem consultar e examinar os documentos a serem disponibilizados conforme acima informado, deverão agendar
data e horário da visita através do telefone 3148-8203 (Sr. Eiti Kamimura).

Uma descrição da operação estará disponível no website www.telesp.com.br

São Paulo, 18 de novembro de 1999.
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