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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 emanexo.
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COMUNICADO AO MERCADO 

 

Atualizações sobre o Plano de Recuperação Judicial 

 

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 358/02 e em 

complemento aos Fatos Relevantes de 05.09.2016 e 22.03.2017 e ao Comunicado ao Mercado de 

30.06.2017, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada 

nesta data, o Conselho de Administração da Oi apreciou proposta de capitalização da Companhia 

apresentada por grupo de trabalho constituído em 2016 para fins do processo de recuperação 

judicial das Empresas Oi.  

 

Visando ao fortalecimento do balanço da Oi e à aprovação do Plano de Recuperação Judicial, o 

Conselho autorizou a Diretoria a discutir com credores, potenciais investidores e demais 

stakeholders possíveis alterações no Plano de Recuperação Judicial, de modo que este passe a 

prever aumentos de capital da Companhia totalizando R$8 bilhões, que ainda serão objeto de 

detalhamento e sujeitos à aprovação dos órgãos sociais competentes. A intenção é que os 

recursos captados sejam destinados à ampliação dos investimentos da Oi, com foco 

principalmente em novos projetos de banda larga e cobertura de rede móvel, de modo a iniciar 

novo ciclo de investimento e expansão para a Oi vinculado ao Plano de Recuperação Judicial, 

gerando perspectiva de retorno para acionistas e credores da Companhia. 

 

Ainda na reunião do Conselho de Administração da Oi realizada hoje, o representante da Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel) apresentou Nota emitida pela Anatel na presente data, 

cuja cópia integral encontra-se anexa a este Comunicado, informando que o Conselho Diretor (i) 

assina prazo até 1º de agosto de 2017, a fim de que os órgãos de direção superior do Grupo Oi 

apresentem ao Conselho Diretor da Agência a versão do Plano de Recuperação Judicial aprovada 

pelo Conselho de Administração da Oi, que se pretende submeter à Assembleia Geral de 

Credores, e (ii) determina que esse documento seja entregue em reunião com o Conselho Diretor 

da Anatel, na referida data, às 10hs.  



 

O representante da Anatel esclareceu, também na Reunião do Conselho, que os órgãos de 

direção superior do Grupo Oi, a que se refere a Nota, deverão ser representados na reunião a ser 

realizada com o Conselho Diretor da Anatel no dia 01.08.2017, pelo Diretor Presidente, pelo 

Presidente do Conselho de Administração e por representantes dos principais acionistas da 

Companhia – quais sejam, Société Mondiale, Pharol e BNDES, os dois últimos detentores de 

participação na Companhia através de seus veículos Bratel B.V. e BNDESPar. 

 

Diante disso, a Oi reitera que continuará interagindo com credores, potenciais investidores e 

outros stakeholders da Companhia com relação ao seu Plano de Recuperação Judicial, como 

objetivo de obter melhorias ao Plano e viabilizar sua aprovação em Assembleia Geral de Credores 

no próximo mês de setembro, garantindo a sustentabilidade dos negócios da Companhia. 

 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento dos 

assuntos objeto deste Comunicado ao Mercado. 

 

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2017. 
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