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Facto Relevante divulgado pela Oi 

A PHAROL, SGPS S.A. informa sobre Facto Relevante divulgado pela Oi, S.A., de 

acordo com o documento da empresa em anexo. 

 



 

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial 

CNPJ/ME nº 76.535.764/0001-43 

NIRE 33.3.0029520-8 

Companhia Aberta 

 

FATO RELEVANTE 

 

Alienação da UPI Data Center 

 

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi” ou “Companhia”), em atendimento ao art. 157, §4º da 

Lei nº 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM nº 358/02, e em continuidade aos Fatos 

Relevantes divulgados em 26 de novembro e 14 de dezembro de 2020, informa aos seus 

acionistas e ao mercado em geral que, após o cumprimento de todas as condições contratuais 

precedentes, foi efetivada, em 12 de março de 2021, a  conclusão da alienação da UPI Data 

Center à Titan Venture Capital e Investimentos Ltda. (respectivamente, “Titan” e “Operação”), 

vencedora do procedimento competitivo realizado em 26 de novembro de 2020, em 

conformidade com o Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial homologado pelo Juízo da 7ª 

Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 5 de outubro de 2020. 

 

Com a conclusão da Operação, a totalidade das ações de emissão da SPE Data Center foi 

transferida para a Titan, a qual, por sua vez, realizou o pagamento de uma parcela à vista em 

dinheiro no montante de R$ 250.000.000,00. O valor remanescente estabelecido no Contrato 

de Compra e Venda de Ações Através de UPI e Outras Avenças (“Contrato”), equivalente a R$ 

75.000.000,00, deverá ser pago em parcelas, na forma e no prazo previstos no Contrato.   

 

A conclusão da Operação representa a implementação de mais uma etapa do Plano de 

Recuperação Judicial e do Plano Estratégico de Transformação da Oi, visando assegurar à 

Companhia maior flexibilidade e eficiência financeiras e sustentabilidade de longo prazo, com o 

seu reposicionamento no mercado e sua conversão na maior provedora de infraestrutura de 

telecomunicações do país, a partir da massificação da fibra ótica e internet de alta velocidade, 

do provimento de soluções para empresas e da preparação para a evolução para o 5G, voltada 

para negócios de maior valor agregado e com tendência de crescimento e visão de futuro. 

 

A Oi manterá seus acionistas e o mercado informados sobre qualquer desenvolvimento 

relevante do tema objeto deste Fato Relevante. 
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Rio de Janeiro, 15 de março de 2021. 

 

  

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial 

Camille Loyo Faria 

Diretora de Finanças e de Relações com Investidores 
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