TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 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 14 de dezembro de2021
Nome das Partes
Relacionadas
Relação com o Emissor

Descrição da Transação

Objeto do Contrato

Termos e Condições da
Transação
Participação
da
Contraparte, seus Sócios ou
Administradores
no
Processo de Decisão da
Transação
Justificativa
Pormenorizada das Razões
pelas quais a Transação
Observou Condições
Comutativas ou Prevê
Pagamento Compensatório
Adequado

Companhia e Fibrasil Insfraestrutura e Fibra Ótica S.A.
(“Fibrasil”, conjuntamente com a Companhia, as
“Partes”).
Ambas as Partes possuem o mesmo controlador final.
A transação consiste na celebração do Primeiro
Aditamento (“Aditivo”) ao Equipment Purchase
Agreement celebrado em 02 de julho de 2021
(“Contrato Original”), cujos termos foram divulgados
ao mercado por meio de Fato Relevante datado de 02
de julho de 2021.
O aditivo tem por objeto a venda adicional de
equipamentos pela Companhia à FiBrasil para
assegurar o cumprimento do cronograma de
implantação de redes, previsto para a FiBrasil até o final
do ano de 2021.
O Aditivo não altera a vigência do Contrato Original.
Com o Aditivo, o valor estimado do Contrato Original
totaliza R$78.900.000,00. O valor estimado do aditivo,
isoladamente, é R$42.100.000,00.
Além da aprovação pelo Comitê de Partes Relacionadas
da Companhia, a celebração do presente aditivo foi
analisada pelo Conselho de Administração da Fibrasil.

Os termos e condições dos contratos comerciais foram
negociados de acordo com as condições de mercado
praticadas neste setor e observaram as disposições de
praxe que são adotadas para operações semelhantes
com terceiros.
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Razões pelas quais foi
realizada a Transação com
Partes Relacionadas

O Aditivo visa possibilitar e garantir o cumprimento do
Contrato Original, celebrado em razão da sinergia entre
as Partes e a estratégia de crescimento no mercado de
fibra pela Companhia.

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

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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