
 

 
 

 

PHAROL, SGPS S.A. 

 

Sociedade Aberta 

Capital social € 26.895.375  

Número de Matrícula na 

Conservatória do Registo 

Comercial de Lisboa e de 

Pessoa Coletiva 503 215 058 

 

 

 

 

A PHAROL está cotada  

na Euronext (PHR). Encontra-se 

disponível informação sobre a 

Empresa na Bloomberg através 

do código PHR PL 

 

 

 

 

Luis Sousa de Macedo 

Diretor de Relação com Investidores 

ir@pharol.pt 

Tel.: +351 212 697 698 

Fax: +351 212 697 949 
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FACTO RELEVANTE DIVULGADO PELA OI 

A PHAROL, SGPS S.A. (PHAROL) informa sobre o facto relevante divulgado pela Oi, S.A., conforme 

documento da empresa em anexo. 

 
 
 
 
 
 

 



  

 

Oi S.A. 

CNPJ/MF nº 76.535.764/0001-43 

NIRE 33.300.29520-8 

Companhia Aberta 

 

FATO RELEVANTE 

 

Oi S.A. (“Oi” ou “Companhia”) vem, em cumprimento ao art. 157, §4º da Lei nº 

6.404/76, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que o BTG Pactual S.A. 

(“BTG Pactual”), na qualidade de comissário contratado pela Oi para desenvolver 

alternativas viáveis de estruturas que viabilizem sua participação na consolidação do 

setor no mercado brasileiro e não representem diluição econômica aos acionistas, 

recebeu, ao final da última sexta-feira, 23 de outubro, de sociedade integrante do grupo 

de investimentos Letter One (“Letter One”), uma carta contendo proposta de 

exclusividade para potencial transação com o fim específico de possibilitar uma 

consolidação do setor de telecomunicações no mercado brasileiro envolvendo uma 

potencial combinação de negócios com a TIM Participações S.A. 

 

De acordo com a proposta da Letter One, enviada pelo BTG Pactual à Diretoria da Oi e 

ao Conselho de Administração da Oi, nas pessoas de seus respectivos presidentes, a 

Letter One estaria disposta a realizar um aporte de até US$4,0 bilhões na Oi, 

condicionada à operação de consolidação. 

 

A proposta será devidamente analisada pela Companhia, em conjunto com seus 

assessores legais e financeiros. 

 

A Oi manterá os seus acionistas e o mercado informados se houver qualquer decisão 

com relação ao assunto ou sobre quaisquer eventos relevantes relacionados aos temas 

aqui descritos. 

 

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2015. 

 

 

Flavio Nicolay Guimarães 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 

Oi S.A. 
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