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Notícia veiculada pela Oi, S.A. – Pedido de convocação de 
assembleia geral da Oi, S.A. para substituição de 
administradores 
  
 
A PHAROL, SGPS S.A. (“PHAROL”) tomou conhecimento e comunicou ao mercado ontem   o fato relevante 

divulgado pela Oi, S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi” ou “Companhia”), através do qual se informa que 

acionistas titulares de aproximadamente 6,6% do capital social solicitaram ao Conselho de Administração 

da Oi a convocação de assembleia extraordinária de acionistas para deliberar, entre outras matérias, sobre 

a substituição de membros do Conselho de Administração da Oi. O fato relevante esclarece ainda que o 

Conselho de Administração da Oi avaliará o pedido recebido e que deverá manifestar-se sobre a matéria no 

prazo legal.  

 

A PHAROL tem atuado, como acionista, na defesa dos interesses da Oi, e entende que o Conselho de 

Administração da Companhia tem vindo a adotar as medidas necessárias tanto para proteção dos seus ativos 

como para a superação da crise económico-financeira que a Oi enfrenta. O pedido de recuperação judicial 

recentemente apresentado pela Oi insere-se nessa estratégia, ao procurar um processo organizado de 

renegociação de seus passivos e de proteção legal de todos os stakeholders da Companhia.  

  

A PHAROL está convicta que todos e cada um dos membros do Conselho de Administração da Oi está a 

cumprir e continuará a observar seus deveres fiduciários e atuar no melhor interesse da Companhia, 

atuando os mecanismos de governança previstos no Estatuto Social da Oi e os direitos de voto dos 

acionistas, nos termos da lei, de modo a cumprir a estratégia e o plano traçado, com o objetivo único de 

viabilizar a sua recuperação financeira.  

 

Ao mesmo tempo, espera que os membros do Conselho de Administração da Oi continuem atentos ao 

eventual aparecimento de investidores – seja do lado do equity, seja do lado dos credores – centrados no 

retorno oportunístico do seu capital e que, muitas vezes, atuam de forma a obter uma posição negocial 

vantajosa, em detrimento dos interesses das sociedades que atravessam dificuldades financeiras.  Em 

consequência medidas que gerem instabilidade, em desacordo com o Estatuto Social e interesses da Oi, 

poderão causar os maiores prejuízos materiais e à imagem da Oi e, portanto, devem ser evitadas por todos 

os acionistas. 
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A PHAROL, permanece alinhada com o cumprimento do compromisso assumido e amplamente divulgado 
de promover a recuperação da situação financeira da Oi e manterá seus acionistas informados acerca de 
qualquer desenvolvimento relevante sobre o tema. 
 


