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Comunicado ao Mercado divulgado pela Oi 
 
A PHAROL, SGPS S.A. informa sobre o Comunicado ao Mercado divulgado pela Oi, S.A., 

conforme documento da empresa em anexo. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial 

CNPJ/MF nº 76.535.764/0001-43 

NIRE 33.300.29520-8 

Companhia Aberta 

 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

 

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi” ou “Companhia”), em continuação e 

adicionalmente às informações dos Comunicados ao Mercado divulgados pela 

Companhia em 29.11.2016, 01.12.2016, 12.01.2017 e 26.01.2017, vem informar aos seus 

acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, a Corte Distrital de Amsterdã, na 

Holanda, indeferiu os pedidos de conversão em procedimentos de falência dos 

procedimentos de suspension of payments relativos a cada um dos veículos 

financeiros da Oi na Holanda, Oi Brasil Holdings Coöperatief UA - Em Recuperação 

Judicial ("Oi Brasil Holdings") e Portugal Telecom International Finance B.V. - Em 

Recuperação Judicial ("PTIF"), de acordo com as leis holandesas. A Oi ressalta que 

ainda não teve acesso à tradução do inteiro teor da decisão.  

 

A Companhia entende que as interações com os credores estão evoluindo e reitera que 

continuará reunindo-se regularmente com seus credores, demais stakeholders e 

potenciais investidores, com vistas a reunir impressões, comentários e sugestões que 

contribuam para a viabilidade operacional e a sustentabilidade da Companhia.  

 

A Oi manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento do 

assunto objeto deste Comunicado ao Mercado, sempre que pertinente. 

 

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 2017. 

 

 

Ricardo Malavazi Martins 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 

Oi S.A. - Em Recuperação Judicial 
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