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FATO RELEVANTE 

 

A Telefônica Brasil S.A. ("Companhia"), na forma e para os fins da Instrução CVM nº 358/2002 
(“ICVM 358”), conforme alterada, em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 10 de 
março de 2020, 18 de julho de 2020, 27 de julho de 2020 e 7 de agosto de 2020, informa aos 
seus acionistas e ao mercado em geral que, em substituição à oferta vinculante revisada 
apresentada ao Grupo Oi em 27 de julho de 2020 (“Oferta Revisada”), em conjunto com a 
TIM S.A. (“TIM”) e a Claro S.A. (“Claro” e, conjuntamente com a Companhia e com a TIM, as 
“Ofertantes”) e, em virtude de nova proposta apresentada pelas Ofertantes, em 7 de setembro 
de 2020, por meio da qual ratificaram o valor de R$ 16.500.000.000,00 (dos quais 
R$756.000.000,00 referem-se a serviços de transição a serem prestados em até 12 meses pelo 
Grupo Oi às Ofertantes), acrescido de compromisso com celebração de contratos de longo prazo 
para prestação de serviços de capacidade de transmissão, e ajustes em certos termos da Oferta 
Revisada, as Ofertantes foram qualificadas pelo Grupo Oi para participarem do processo 
competitivo de alienação da UPI Ativos Móveis, na condição de “stalking horse”, o que deverá 
ser refletido na proposta de aditamento ao Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi, a ser 
deliberada em sua Assembleia Geral de Credores convocada para o dia 8 de setembro de 2020. 

Na qualidade de “stalking horse”, as Ofertantes terão ainda o direito de, a seu exclusivo critério, 
cobrir a oferta de maior valor que seja eventualmente apresentada no referido processo 
competitivo (“right to top”). 

A Companhia reafirma que a transação, se concretizada, trará benefícios a seus acionistas 
através da aceleração de crescimento e geração de eficiências, a clientes através de melhoria 
na experiência de uso e qualidade do serviço prestado, e ao setor como um todo através de 
reforço em sua capacidade de investimento, inovação tecnológica e competitividade. 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado geral devidamente informados do 
andamento do processo competitivo para alienação dos ativos móveis do Grupo Oi, nos termos 
da ICVM 358 e da legislação aplicável. 

 

São Paulo, 7 de setembro de 2020. 
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