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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.
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COMUNICADO AO MERCADO 

 

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi” ou “Companhia”), em complemento ao Comunicado 

ao Mercado divulgado em 06 de fevereiro de 2018, informa aos seus acionistas e ao 

mercado em geral que, ao final do dia 26 de fevereiro de 2018, encerrou-se o prazo para que 

os credores da Companhia e de suas subsidiárias Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial, 

Telemar Norte Leste S.A. – Em Recuperação Judicial, Copart 4 Participações S.A. – Em 

Recuperação Judicial, Copart 5 Participações S.A. – Em Recuperação Judicial, Portugal 

Telecom International Finance BV – Em Recuperação Judicial e Oi Brasil Holdings 

Coöperatief U.A. – Em Recuperação Judicial (todas, em conjunto, “Recuperandas”) 

escolhessem entre as opções de pagamento de seus respectivos créditos, na forma 

prevista no Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas (“Plano”). Com relação 

exclusivamente aos credores bondholders, a Companhia tomou conhecimento de decisão 

do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, 

proferida em 26 de fevereiro de 2018, que, dentre outras determinações, assim dispôs: 

“Tendo em vista a omissão dos trustees e o prejuízo dela advindo, determino, em prol dos 

credores bondholders que ficaram desamparados neste momento, a prorrogação do prazo 

para exercerem a opção da forma de pagamento. 

Assim, os bondholders que quiserem individualizar seus créditos (mediante peticionamento 

nos autos e posterior escolha na plataforma eletrônica) poderão fazê-lo até o dia 

08/03/2018.”  

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito de qualquer 

andamento relevante sobre o tema objeto deste Comunicado. 

 

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2018. 

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial 

Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores e Diretor 


