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COMUNICADO AO MERCADO 
 

 
 
A Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”, “Telefônica Brasil” ou “Vivo”) (B3: VIVT3; NYSE: VIV), em atendimento às 

disposições da Resolução CVM nº 44/2021, comunica aos senhores acionistas e ao mercado em geral que 

recebeu correspondência da Artisan Partners Limited Partnership (“Artisan”) informando que, em 24 de março 

de 2022, detinha 83.683.602 ADRs representativas de ações ordinárias de emissão da Companhia, equivalente a 

4,99% do capital social da Companhia. 

 

Em cumprimento ao artigo 12 da ICVM 358, a íntegra da correspondência recebida pela Companhia encontra-se 

anexa a este comunicado. 

 

O Departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos acionistas para 

esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste Comunicado. 

 

 

São Paulo, 25 de março de 2022. 

 

 

 
David Melcon Sanchez-Friera 

CFO e Diretor de Relações com Investidores  
 

Telefônica Brasil – Relações com Investidores 
Tel: +55 11 3430 3687 

Email: ir.br@telefonica.com / www.telefonica.com.br/ri 
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(tradução livre da carta enviada pela Artisan Partners Limited Partnership à Telefônica Brasil S.A.) 
 

 
24 de março de 2022. 
 
Por E-mail 
 
Telefonica Brasil SA 
Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1376 – 32 Andar 
04571-936 
São Paulo, São Paulo, Brasil 
 
 
Prezados Senhores, 
 
A Artisan Partners Limited Partnership (“Artisan Partners”), por intermédio de certos clientes, como gerente de 
investimentos, informa que vendeu American Depositary Recepits (“ADRs”) representando ações ordinárias 
emitidas pela Telefonica Brasil SA (“Companhia”). Em 24 de março de 2022, a Artisan Partners detinha um total 
de 83.683.602 ADRs representativas de ações ordinárias, representando 4,99% do total de ações ordinárias 
emitidas pela Companhia. 
 
A Artisan Partners solicita que o Diretor de Relações com Investidores da Companhia divulgue, conforme 
informado necessário pela Companhia, à Comissão de Valores Mobiliários do Brasil e às outras autoridades 
relevantes a seguinte informação: 
 

a. a Artisan Partners está localizada na 875 East Wisconsin Avenue, Suite 800, Milwaukee, WI 53202, EUA; 
b. as participações acionárias detidas pela Artisan Partners, no total, são de 83.683.602 ADRs 

representativas de ações ordinárias, representando aproximadamente 4,99% do total de ações ordinárias 
emitidas pela Companhia, como informado acima; 

c. a Artisan Partners não detém debentures conversíveis emitidas pela Companhia; 
d. as participações acionárias são detidas estritamente para propósitos de investimento, não objetivando 

alterar o controle da participação controladora ou a estrutura de gestão da Companhia; e 
e. a Artisan Partners não faz parte de nenhum contrato ou acordo regulando o exercício de direitos de voto 

ou a compra e venda de títulos emitidos pela Companhia.  
f. O representante legal dos clientes da Artisan Partners no Brasil, de acordo com o Artigo 119 da Lei 6.404 

do dia 15 de dezembro de 1976, é a Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários SA, CNPJ de 
número 33.868.597/00001-40. 

 
Por favor, avisem-nos caso vocês necessitem de qualquer informação adicional sobre este tema. 
 
 

Atenciosamente, 
Gregory K. Ramirez 

Vice President  
Artisan Partners Limited Partnership 

 


