
As administrações da Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
(“Telesp”) e da CETERP - Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto S.A.
(“Ceterp”), vêm a público, na forma e para os fins das Instruções CVM nºs
31/84, 319/99 e 320/99 informar que, sujeito à aprovação da ANATEL,
submeteram à apreciação e deliberação dos respectivos Conselhos de
Administração e, posteriormente, submeterão aos acionistas das referidas
Companhias, os termos, condições e justificativas da incorporação da
Ceterp pela Telesp. A remanescente Telesp será a única empresa
operacional, exploradora dos serviços de telecomunicações, em especial
do sistema de telefonia fixa comutada na Região III, Setor 32 (atualmente
explorada pela Ceterp), além da Região III, Setores 31 e 34, já abrangidas
pela Telesp, sendo que as ações da incorporadora Telesp continuarão a
ser negociadas nos mesmos mercados em que são atualmente admitidas
para negociação. 1. Objetivos da operação: As administrações das
companhias envolvidas entendem que a operação de incorporação ora
proposta criará valor para as companhias envolvidas, tendo em vista que
permitirá, principalmente, (1) a racionalização da gestão de seus ativos
operacionais; e (2) o aproveitamento de sinergias, eliminando
redundâncias administrativas. 2. Implementação da Reestruturação
Societária. A reestruturação societária será implementada como segue:
2.1. A Telesp é atualmente a titular da maioria das ações representativas
do capital votante e total da Ceterp. A Ceterp será incorporada e extinta,
sendo sucedida em todos os seus direitos e obrigações pela sua
controladora Telesp. As ações de emissão da Ceterp detidas pela Telesp
serão canceladas no ato da incorporação. Os demais acionistas da Ceterp
receberão, em substituição às ações detidas pelos mesmos na Ceterp,
ações de emissão da Telesp, da mesma espécie das detidas na
incorporada. A relação de substituição foi determinada com base nos
valores de patrimônio líquido da Telesp e da Ceterp a preços de mercado,
ambos avaliados pela empresa de avaliação independente, Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes, nomeada ad referendum das
assembléias gerais das Companhias envolvidas na operação, segundo
os mesmos critérios, na data base de 30.11.2000. Segundo o referido
critério, cada ação ordinária emitida pela Ceterp, será substituída por
0,33513538 ações de emissão da Telesp da mesma espécie e cada ação
preferencial da Ceterp será substituída por 0,33513538 ações de emissão
da Telesp da mesma espécie. Aos acionistas da Ceterp que, em virtude
da relação de substituição fizerem jus a frações de ações, será atribuída
uma ação inteira. 2.2. As novas ações ordinárias da Telesp a serem
atribuídas aos acionistas titulares de ações ordinárias da Ceterp garantirão
a seus titulares os mesmos direitos atualmente conferidos pelas ações
ordinárias da Telesp em circulação. As novas ações preferenciais da Telesp
a serem atribuídas aos acionistas titulares de ações preferenciais da Ceterp
garantirão aos seus titulares um dividendo mínimo não cumulativo de 6%
(seis por cento) ao ano sobre o valor resultante da divisão do capital
subscrito pelo número total de ações da sociedade, nos termos do disposto
nos estatutos da Telesp atualmente em vigor, observando-se quanto ao
recebimento de dividendos que, as ações a serem conferidas aos
acionistas da Ceterp na data de aprovação da incorporação de ações,
farão jus a dividendos da Telesp relativos ao exercício social de 2000
calculados de forma pro-rata tempore a partir de 01.12.2000 e, as ações
da Telesp atualmente em circulação farão jus a dividendos integrais da
mesma relativos ao exercício social de 2000. Além da alteração acima
mencionada, não haverá alteração nos direitos de voto, recebimento de
dividendos e direitos patrimoniais dos acionistas das companhias
envolvidas. 2.3. O patrimônio total da Ceterp a ser incorporado foi avaliado
com base em seus valores contábeis na data-base de 30.11.2000, de
acordo com as práticas de contabilidade emanadas da legislação societária
em vigor. O Laudo de Avaliação do patrimônio a ser incorporado na Telesp,
nos termos do disposto nos artigos 226 e 227 da Lei nº 6.404/76, foi
preparado pela empresa de avaliação independente Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes, nomeada ad referendum dos
acionistas das sociedades envolvidas. As variações patrimoniais ocorridas
entre a data-base e a efetiva data da incorporação, serão absorvidas pela
incorporadora Telesp. 2.4. Aumento de capital da Incorporadora. Em
consequência da incorporação do patrimônio da Ceterp avaliado com base
nos seus valores contábeis na data de 30.11.2000, cujos Laudos de
Avaliação serão submetidos às respectivas assembléias gerais de
acionistas das companhias, a incorporação da Ceterp acarretará um
aumento de capital na Telesp, no valor de R$5.603.841,06 (cinco milhões,
seiscentos e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e seis centavos),
passando o capital da mesma a ser de R$5.847.983.027,83 (cinco bilhões,
oitocentos e quarenta e sete milhões, novecentos e oitenta e três mil,
vinte e sete reais e oitenta e três centavos). 2.5. Ações de Emissão da
Incorporadora: Com base no critério de determinação da relação de
substituição referida em 2.1 acima, a Telesp emitirá e conferirá aos
acionistas não controladores da Ceterp, 6.203.794 (seis milhões, duzentas
e três mil, setecentas e noventa e quatro) novas ações ordinárias e

166.031.358 (cento e sessenta e seis milhões, trinta e uma mil, trezentas
e cinqüenta e oito) novas ações preferenciais de classe única, nominativas
escriturais e sem valor nominal, de mesma espécie e com os mesmos
direitos das ações da Telesp constantes do Estatuto Social desta, passando
a Telesp a ter emitidas, ao final da operação, o total de 166.041.836.519
(cento e sessenta e seis bilhões, quarenta e um milhões, oitocentos e
trinta e seis mil, quinhentas e dezenove) ações ordinárias e
328.353.890.121 (trezentos e vinte e oito bilhões, trezentos e cinqüenta e
três milhões, oitocentas e noventa mil, cento e vinte e uma) ações
preferenciais. 2.6. Os acionistas da Ceterp titulares de ações na data deste
fato relevante que dissentirem da deliberação de que trata o presente,
terão o direito de retirar-se da companhia, mediante o reembolso de suas
ações, pelo valor de patrimônio líquido constante do balanço base da
incorporação. O valor de patrimônio líquido por lote de mil ações da Ceterp
na data de 30.11.2000, é de R$10,9040. O prazo para exercício do direito
de recesso será de 30 dias, iniciando-se a partir da publicação da ata da
referida assembléia geral. 2.6.1. Aos acionistas provenientes da Ceterp
na data da efetivação da incorporação, que não tiverem vendido as suas
ações em razão da oferta pública para fechamento de capital encerrada
em 03/10/2000, será facultado, nos termos do disposto no artigo 20 da
Instrução CVM nº229, de 16.01.1995, vender à ofertante (incorporadora)
as ações de emissão da Telesp que receber em substituição às suas
ações que se extinguirão por força da incorporação, no prazo de até 06
meses contados da data da realização da assembléia geral que aprovar
as demonstrações financeiras do primeiro exercício social posterior ao
cancelamento do registro da Ceterp como companhia aberta, pelo preço
praticado na oferta pública, atualizado monetariamente até a data do efetivo
pagamento pelo índice praticado na oferta original, visando garantir a tais
acionistas o direito por eles adquirido nos termos da mencionada Instrução.
3. Informações complementares. Para os fins do disposto no artigo 2º da
Instrução CVM nº 319/99, as administrações da Telesp e da Ceterp
informam, ainda, que: 3.1. Passivos: A Ceterp será sucedida em todos os
seus direitos e obrigações pela Telesp, nos termos do disposto no caput
do artigo 227 da Lei nº 6.404/76. 3.2. Custos: O custo estimado da
incorporação proposta é de R$700.000,00 (setecentos mil reais) e consiste
principalmente em despesas relacionadas com a prestação de serviços
de consultoria financeira, contábil e jurídica. 3.3. Peritos: Conforme referido
em 2.1 e 2.3 acima, as administrações das sociedades envolvidas
contrataram a empresa de avaliação independente Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes para preparar o laudo de avaliação
contábil necessário para a avaliação do patrimônio da Ceterp a ser
incorporado e para preparar os laudos de avaliação do valor de patrimônio
líquido da incorporadora e da incorporada a preços de mercado. A empresa
especializada contratada é empresa independente em relação às
sociedades objeto da reestruturação, de acordo com as normas de
auditoria independente do Conselho Regional de Contabilidade, estando
sua nomeação sujeita à ratificação pela assembléia geral de acionistas
das sociedades. 3.4. Ainda, nos termos do disposto no artigo 31 do estatuto
social da Telesp, foi contratada a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores,
empresa de avaliação independente, para proceder à análise econômico-
financeira da reestruturação societária proposta, confirmando estar sendo
dado tratamento eqüitativo às companhias envolvidas. 3.5. Das
autoridades reguladoras: Encontra-se em análise pelo órgão regulador, a
necessária solicitação de anuência prévia da Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL para implementação da reestruturação
societária acima descrita. 3.6. A reestruturação contemplada não implicará
alteração do controle acionário da Telesp. A operação de reestruturação
ora proposta está sujeita à aprovação em assembléia extraordinária de
acionistas da Telesp e da Ceterp. 3.7. As assembléias gerais de acionistas
para apreciação da proposta de reestruturação ora noticiada serão
convocadas observando-se os prazos legais e estatutários pertinentes.
3.8. Todas as informações utilizadas pelas companhias no planejamento,
avaliação, promoção e execução da reestruturação societária aqui descrita
estão disponibilizadas a partir desta data, na sede social da Telesp, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 4o andar, São Paulo, SP, de segunda
a sexta-feira das 09:00 às 12:00hs e das 14:00 às 17:00hs (maiores
informações com o Sr. Charles Allen, no telefone 3047-1990). O acesso
aos documentos e informações referidos, será permitido aos acionistas
das respectivas Companhias que apresentarem extrato contendo a
respectiva participação acionária, emitidos com no máximo 02 (dois) dias
de antecedência.

São Paulo, 11 de dezembro de 2000.
Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP

Juan Vicente Revilla Vergara
Diretor de Relações com Investidores

CETERP - Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto S.A.
Juan Vicente Revilla Vergara
Diretor Econômico Financeiro

FATO RELEVANTE

Telecomunicações de
São Paulo S.A. – TELESP

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 02.558.157/0001-62

CETERP - Centrais Telefônicas de
Ribeirão Preto S.A.
CNPJ/MF  nº 00.956.274/0001-59


