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FATO RELEVANTE

A Telefônica Brasil S.A. (“Companhia” ou “Telefônica Brasil”) (B3: VIVT3; NYSE: VIV), em conformidade com
o artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e com as disposições da Resolução CVM nº 44 e, em continuidade aos Fatos
Relevantes divulgados em 10 de março de 2020, 18 de julho de 2020, 27 de julho de 2020, 7 de agosto de
2020, 7 de setembro de 2020, 14 de dezembro de 2020, 29 de janeiro de 2021, 31 de janeiro de 2022 e 09
de fevereiro de 2022, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, em conjunto
com a Claro S.A. e a TIM S.A. (“Compradoras”), e a Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Vendedora”),
formalizaram, de parte a parte, a notificação para o fechamento do processo de aquisição da UPI Ativos
Móveis da Vendedora (“Transação”), a ser realizado no dia 20 de abril de 2022.
A efetivação da Transação traz benefícios aos acionistas da Companhia através da aceleração de
crescimento e geração de eficiências em virtude de sinergias operacionais, bem como aos clientes, em
decorrência da melhoria na experiência de uso e qualidade do serviço prestado e, finalmente, ao setor
como um todo, em razão do reforço na capacidade de investimento, inovação tecnológica e
competitividade.
Ainda, a Telefônica Brasil realizará uma teleconferência na qual abordará aspectos da Transação. As
informações de conexão serão disponibilizadas em breve no website de Relações com Investidores da
Companhia (www.telefonica.com.br/ri).
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a evolução do assunto
objeto deste Fato Relevante, de acordo com a regulamentação em vigor.

São Paulo, 13 de abril de 2022.
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