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Conclusão da oferta pública de distribuição de ações e 
exercício da opção de distribuição de lote 
suplementar 
 
A Portugal Telecom, SGPS S.A. (“PT”) informa sobre o comunicado divulgado pela Oi, S.A. (“Oi”) sobre a conclusão da 
oferta pública de distribuição de ações e exercício da opção de distribuição de lote suplementar, de acordo com o 
documento da empresa em anexo. 
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FATO RELEVANTE 

 

Exercício da Opção de Distribuição de Lote Suplementar 

Conclusão da Oferta Pública de Distribuição de Ações 

 

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

conforme o disposto no art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e na Instrução 

CVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, relativamente à 

oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais da 

Companhia, incluindo ações sob a forma de American Depositary Shares, representados 

por American Depositary Receipts, realizada simultaneamente no Brasil e no exterior 

(“Oferta Pública”), que: 

 

Em 5 de maio de 2014, o Banco BTG Pactual S.A., na qualidade de Agente 

Estabilizador da Oferta Pública, exerceu, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 

400, parcialmente a opção de distribuição de 120.265.046 ações ordinárias e 

240.530.092 ações preferenciais de emissão da Oi (“Ações Suplementares”), o que 

representa um acréscimo de 6,27% no total de ações de emissão da Oi distribuídas na 

Oferta Pública. 

 

Considerando as ações inicialmente ofertadas, conforme divulgado no Fato Relevante 

de 29 de abril de 2014, e as Ações Suplementares, foram distribuídas 1.865.954.588 

ações ordinárias e 3.696.207.346 ações preferenciais no âmbito da Oferta Brasileira e 

396.589.982 ações ordinárias e 828.881.795 ações preferenciais no âmbito da Oferta 

Internacional, totalizando uma captação final no valor bruto de R$ 13,96 bilhões, sendo 

R$ 8,25 bilhões em dinheiro e R$ 5,71 bilhões em ativos aportados pela Portugal 

Telecom SGPS S.A. (“Portugal Telecom”). 



 

Tendo em vista o sucesso da captação de recursos na Oferta Pública, o comportamento 

das cotações das ações de emissão da Oi nos últimos pregões, e a conclusão da Oferta 

Pública com o exercício pelo Banco BTG Pactual S.A. da opção que lhe foi concedida 

para exercício das Ações Suplementares, em 6 de maio de 2014 será publicado no jornal 

de grande circulação utilizado pela Oi o anúncio de encerramento da Oferta Pública, nos 

termos do artigo 29 da Instrução CVM 400, contendo informações definitivas sobre a 

Oferta Pública. 

 

Rio de Janeiro, 5 de maio de 2014. 

 

OI S.A. 

Bayard De Paoli Gontijo 

Diretor de Finanças e Relações com Investidores 
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