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TELEFÔNICA BRASIL S.A.  

Companhia Aberta 

CNPJ/ME n° 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4  

 

FATO RELEVANTE 

 
A Telefônica Brasil S.A. (B3: VIVT3; NYSE: VIV) (“Companhia”), com sede na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376, 32º andar, Cidade Monções, 04571-936, na forma e 

para fins do disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, 

e do disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44, de 23 de agosto de 2021, comunica 

aos seus investidores e ao mercado em geral que analisa a possibilidade de realização de uma oferta pública de 

debêntures quirografárias, não conversíveis em ações, de emissão da Companhia (“Debêntures”), no Brasil, com 

esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 

alterada (“Potencial Operação”). O volume indicativo da Potencial Operação é de até R$3,5 bilhões, e as condições 

finais irão depender do momento e circunstâncias de mercado em que ocorrer a emissão das Debêntures.  

 

A Potencial Operação, assim como qualquer transação deste tipo, está sujeita, entre outros fatores, às condições 

políticas e de mercado e à obtenção das aprovações necessárias, inclusive societárias. Até a presente data, 

nenhuma instituição foi formalmente contratada para coordenar a referida oferta. 

 

Caso executada nas condições atualmente analisadas, a Potencial Operação poderá permitir a otimização do perfil 

de endividamento da Companhia, em convergência ao seu planejamento.  

 

Este Fato Relevante possui caráter meramente informativo e não deve ser interpretado como recomendação de 

investimento ou anúncio de oferta pública de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia. 

 

A Companhia reitera seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral informados, em linha com 

as melhores práticas de governança corporativa e nos termos da legislação e regulamentação aplicável, a respeito 

de desdobramentos relevantes referentes à realização da Potencial Operação e sobre outros atos e fatos relevantes 

por meio de seus canais habituais de divulgação de informações, quais sejam, os sites da CVM (www.cvm.gov.br), 

da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (www.ri.telefonica.com.br). 

 

 

São Paulo, 13 de maio de 2022. 
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CFO e Diretor de Relações com Investidores 
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