
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP 

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO 

CNPJ nº 02.558.157/0001-82 

 

AVISO AOS ACIONISTAS 

 

REEMBOLSO DAS AÇÕES DA COMPANHIA TELEFÔNICA DA BORDA DO 

CAMPO - CTBC (INCORPORADA) 

 

A Administração da Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP, atual 

denominação da TELESP Participações S/A e sucessora da Telecomunicações de São 

Paulo - TELESP e Companhia Telefônica da Borda do Campo ("CTBC"), comunica aos 

acionistas o seguinte: 

 

Conforme disposto no Fato Relevante publicado pelas sociedades acima em 03/11/99, 

os acionistas titulares de ações da CTBC que dissentirem da deliberação sobre a 

incorporação desta, tomada na assembléia geral extraordinária da Telecomunicações de 

São Paulo - TELESP realizada em 30/11/99, terão o direito de retirar-se da companhia, 

mediante reembolso de suas ações, pelo valor do patrimônio líquido da CTBC constante 

do balanço base da incorporação  levantado em 31/10/99, no valor de R$ 577,01, por 

lote de mil ações. Os acionistas dissidentes da deliberação da referida assembléia de 

incorporação somente poderão exercer o direito de recesso das ações da CTBC de que 

comprovadamente eram titulares desde 03 de novembro de 1999, data do Fato 

Relevante que tornou públicos os termos  e condições aplicáveis à referida 

incorporação. 

 

Tendo em vista que, conforme disposto no mencionado Fato Relevante e estabelecido 

na Assembléia Geral de incorporação da CTBC, o prazo para o exercício do direito de 

recesso é de 30 dias da data da publicação da Ata da referida Assembléia e que a 

aludida ata foi publicada no jornal Gazeta Mercantil em 08/12/99, o exercício do direito 

de recesso poderá ser exercido até o dia 06/01/2000. 

 

Os acionistas cujas ações estiverem custodiadas nas Caixas de Liquidações das Bolsas 

de Valores, deverão exercer o direito de recesso através da sociedade corretora em que 

estiver cadastrado, mediante preenchimento do formulário "Exercício do Direito de 

Recesso", a ser fornecido pelas próprias corretoras. 

 

Os acionistas cujas ações estiverem registradas no BANCO REAL S/A, instituição 

financeira depositária de ações escriturais da companhia, deverão exercer o direito de 

recesso comparecendo à agência Rudge Ramos, avenida Dr. Rudge Ramos, 382, São 

Bernardo do Campo - SP, e mediante preenchimento do formulário "Exercício do 

Direito de Recesso", disponível na própria instituição financeira, devendo para tanto 

entregar cópias autenticadas dos seguintes documentos: 

 

PESSOAS FÍSICAS: CPF, RG e comprovante de endereço atualizado (máximo 02 

meses). 

PESSOA JURÍDICA: CNPJ, Atas, Estatuto Social e respectivas alterações, bem como 

os documentos dos sócios/representantes legais (CPF, RG e comprovante de endereço). 

 



Os acionistas que se fizerem representar por procurador, deverão entregar, além dos 

documentos acima referidos, o respectivo instrumento de mandato, o qual deverá conter 

poderes especiais para que o procurador manifeste em seu nome o exercício do direito 

de recesso e solicite o reembolso das ações.  

 

Para maiores esclarecimentos, os acionistas poderão contatar a Gerência de Ações da 

companhia através dos seguintes telefones: 0xx-11-3148-8205/8214/8210, com Paulo 

Shisaiti Hiraga ou Eiti Kamimura.  

 

 

São Paulo, 20 de Dezembro de 1999. 

 

 

PEDRO LUCAS ANTÓN LÁZARO 

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 


