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Facto relevante divulgado pela Oi 
 
A Portugal Telecom, SGPS S.A. informa sobre o facto relevante divulgado pela Oi, S.A., de acordo com o documento 
da empresa em anexo.  
 
 
 
 



  

 
Oi S.A. 

CNPJ/MF Nº 76.535.764/0001-43 
NIRE 33.30029520-8 

Companhia Aberta 
 

FATO RELEVANTE 
 
Oi S.A. (“Oi” ou “Companhia”, Bovespa: OIBR3, OIBR4; NYSE: OIBR e OIBR.C), em 
atendimento ao art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76, nos termos da Instrução CVM nº 358/02, e 
em continuidade às informações divulgadas nos Fatos Relevantes de 02 e 15 de julho de 
2014, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 22 de julho de 2014, 
encerrou-se o período de cura para pagamento dos títulos de emissão da Rio Forte 
Investments S.A. (“Rio Forte”) objeto das aplicações financeiras atualmente detidas pelas 
sociedades PT Portugal SGPS, S.A. e Portugal Telecom International Finance B.V. 
(“Títulos”), sem que tenha sido pago o valor dos Títulos. 
 
A Companhia informa que, não obstante o Memorando de Entendimentos celebrado entre a 
Companhia e a Portugal Telecom SGPS S.A. (“PT SGPS”) prever a transferência dos 
Títulos para a PT SGPS, a 100% do seu valor de face, a partir da celebração dos 
documentos definitivos relativos à permuta entre as partes, entre outras condições, até a 
efetiva transferência dos Títulos as subsidiárias da Companhia, PT Portugal SGPS, S.A. e 
Portugal Telecom International Finance B.V., adotarão as medidas cabíveis para a cobrança 
dos Títulos e os demais atos necessários à proteção e defesa dos seus interesses. 
 
A Oi manterá os seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer eventos 
subsequentes relevantes relacionados aos temas descritos neste Fato Relevante. 
 

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2014. 
 

Oi S.A. 
Bayard De Paoli Gontijo 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 
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