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TELEFÔNICA BRASIL S.A. 
Companhia Aberta  

CNPJ/MF nº 02.558.157/0001-62 – NIRE 35.3.0015881-4 
 
 

COMUNICADO SOBRE TRANSAÇÕES ENTRE PARTES RELACIONADAS 
 

A Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”) vem, com base no artigo 30, XXXIII da Instrução 
CVM nº 480, com redação dada pela Instrução CVM nº 552, comunicar ao mercado, a 
seguinte transação entre partes relacionadas, celebrada em 19 de novembro de 2020: 
  

Nome das Partes 
Relacionadas 

Telefônica Brasil S.A. e Telxius Cable Brasil LTDA. 
(“Telxius”), conjuntamente com Companhia, as 
“Partes”) 

Relação com o Emissor Ambas as Partes possuem o mesmo controlador final. 

Descrição da Transação 

A transação consiste na celebração em 19 de novembro 
de 2020 do Contrato de Prestación de Servicios de 
Tránsito Internet (“Contrato”), com vigência pelo 
período de 05 (cinco) anos. 

Objeto do Contrato 

O Contrato celebrado tem por objeto a prestação de 
serviços de trânsito internet para todos os produtos de 
dados ofertados pela Companhia a seus clientes, 
mediante a utilização de Saída de Tráfego de Dados 
Internacional (Tollgate), entre outras condições.  

Termos e Condições da 
Transação 

O valor estimado do Contrato é de USD 
223.470.702,00. Os pagamentos serão realizados 
mensalmente. 

Participação da 
Contraparte, seus Sócios ou 
Administradores no 
Processo de Decisão da 
Transação 

Não houve participação da contraparte ou de seus 
representantes no processo de decisão da Companhia 
acerca da transação. 

Justificativa 
Pormenorizada das Razões 
pelas quais a Transação 
Observou Condições 
Comutativas ou Prevê 
Pagamento Compensatório 
Adequado 

Os preços contemplados no Contrato estão em 
condições comutativas, sendo que o Contrato tem 
redução do preço unitário no decorrer dos anos, 
suportando o aumento da demanda de tráfego.  
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Razões pelas quais foi 
realizada a Transação com 
Partes Relacionadas 

A Transação foi realizada com parte relacionada 
considerando questões estratégicas, uma vez que os 
demais fornecedores desse serviço são concorrentes 
da Companhia em todos seus seguimentos de mercado 
B2B, B2C e Atacado. Ainda, foi considerada as 
condições de infraestrutura, operação e qualidade da 
rede da Telxius. 

 
 

São Paulo, 23 de novembro de 2020. 
 
 
 

DAVID MELCON SANCHEZ-FRIERA 
Diretor de Relações com Investidores 

Telefônica Brasil S.A. – Relação com Investidores 
Tel: +55 11 3430 3687 

E-mail: ir.br@telefonica.com 
Informações disponíveis: www.telefonica.com.br/ri 
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