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Comunicado  |  Lisboa  | 31 de março de 2014 

Resultado da Assembleia Geral da Oi e Aprovação da 
Anatel 
 
A Portugal Telecom, SGPS S.A. (“PT”) informa sobre o comunicado divulgado pela Oi, S.A. (“Oi”) sobre o resultado da 
Assembleia Geral desta sociedade e a aprovação emitida pela autoridade brasileira Agência Nacional de 
Telecomunicações - Anatel relativamente à reorganização societária que permitirá a consolidação da aliança 
industrial entre a Oi e a PT, de acordo com o documento da empresa em anexo.  
 
 
 
 



 

  

 

Oi S.A. 

CNPJ/MF nº 76.535.764/0001-43 

NIRE 33.3.0029520-8 

Companhia Aberta 

FATO RELEVANTE 

Resultado da Assembleia Geral e Aprovação da Anatel 

 

Oi S.A. (“Oi” ou “Companhia”, Bovespa: OIBR3, OIBR4; NYSE: OIBR e 

OIBR.C), em cumprimento ao disposto no art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei 

das S.A.”), na forma da Instrução CVM nº 358/02, e em continuidade aos Fatos 

Relevantes divulgados em 02 de outubro de 2013, 20 de fevereiro e 26 de março 

de 2014, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 

assembleia geral extraordinária realizada nesta data, os acionistas da Oi 

aprovaram:  

(i) por maioria de votos dos presentes, correspondentes a 88,13% dos 

votos, alterar o limite do capital autorizado da Companhia, para 

autorizar o Conselho de Administração aumentar o capital social até 

que seu valor alcance R$ 34.038.701.741,49, com a consequente 

alteração do artigo 6º do estatuto social;  

(ii) por maioria de votos, correspondentes a 88,97% dos votos, registrada a 

abstenção da Bratel Brasil S.A., ratificar a contratação do Banco 

Santander (Brasil) S.A. para elaborar o laudo de avaliação dos bens 

que a Portugal Telecom conferirá ao capital da Companhia (“Ativos 

PT”);  

(iii) por maioria de votos, correspondentes a 88,97% dos votos,  o laudo de 

avaliação dos Ativos PT; e  



(iv) por maioria de votos, correspondentes a 88,97% dos votos, o valor dos 

Ativos PT, para fins de sua contribuição em integralização de ações a 

serem emitidas pela Companhia, em R$ 5.709.900.000,00), 

equivalente a €1.750.000.000,00 (um bilhão, setecentos e cinquenta 

milhões de Euros), segundo a taxa média de fechamento para compra e 

venda de Euros divulgada pelo Banco Central do Brasil no SisBacen, 

operação PTAX-800, moeda 978, em 20 de fevereiro de 2014, último 

dia útil anterior à primeira publicação do edital de convocação da 

assembleia. 

Também em reunião ocorrida na presente data o Conselho Diretor da Agência 

Nacional de Telecomunicações - Anatel deferiu o pedido de Anuência Prévia 

para a reorganização societária anunciada, que permitirá a consolidação da 

aliança industrial entre a Oi e Portugal Telecom.  

A Oi e a CorpCo manterão os seus acionistas e o mercado informados sobre 

quaisquer eventos subsequentes relevantes relacionados à operação que visa à 

consolidação da aliança estratégica com a Portugal Telecom. 

Rio de Janeiro, 27 de março de 2014. 

 

Bayard De Paoli Gontijo 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 

Oi S.A. 
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