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SUBSTITUIÇÃO DE FORMADOR DE MERCADO 

 
 
 

A Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições da Instrução CVM nº 
358/2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que contratou 
a BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Formador de Mercado”), 
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 – 
14º andar (parte), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.815.158/0001-22, para, em substituição ao 
atual prestador de serviços, exercer a função de formador de mercado de suas ações ordinárias 
(“VIVT3”) e ações preferenciais (“VIVT4”) no âmbito da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), 
conforme Instrução CVM nº 384/2003, Regulamento do Formador de Mercado da B3, 
Regulamento de Operações da B3 e demais regulamentos que tratam dos mercados 
administrados pela B3.  
 
As atividades do Formador de Mercado terão início em 10 de abril de 2019 e seu contrato tem 
prazo de duração de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por iguais períodos em caso de não 
haver manifestação contrária das partes. A contratação reforça o compromisso da Companhia 
com os investidores e com as melhores práticas de negociação do mercado. 
 
A Companhia informa ainda que 29.320.789 (vinte e nove milhões trezentos e vinte mil 
setecentos e oitenta e nove) ações ordinárias e 415.131.868 (quatrocentos e quinze milhões 
cento e trinta e um mil oitocentos e sessenta e oito) ações preferenciais de sua emissão 
encontram-se em circulação no mercado e que seus acionistas controladores não celebraram 
qualquer contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores 
mobiliários de emissão da Companhia com o Formador de Mercado. 
 
 

 São Paulo, 09 de abril de 2019. 
 
 

David Melcon Sanchez-Friera 
CFO e Diretor de Relações com Investidores  
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