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OI S.A. ANUNCIA INFORMAÇÕES RELATIVAS A ACORDO PARA AS NEGOCIAÇÕES DE 
REESTRUTURAÇÃO COM GRUPO AD HOC CONSTITUÍDO POR DETENTORES DE CERTOS NOTES 

EMITIDOS OU GARANTIDOS PELA OI S.A. 

 

RIO DE JANEIRO – 17 de junho de 2016 – Oi S.A. (em conjunto com algumas de suas 
sociedades afiliadas, “Companhia”) anunciou hoje que foi envolvida em negociações com 
membros de um grupo ad hoc (“Grupo Ad Hoc”) constituído de detentores de, ou 
administradores de entidades detentoras de participação econômica em (i) 9,750% das 
Notes com vencimento em 2016 emitidas pela Oi S.A., (ii) 5,125% das Notes com 
vencimento em 2017 emitidas pela Oi S.A. e garantidas pela Telemar Norte Leste S.A. 
(“Telemar”), (iii) 9,500% das Notes com vencimento em 2019 emitidas pela Oi S.A. e 
garantidas pela Telemar, (iv) 5,500% das Notes com vencimento em 2020 emitidas pela Oi 
S.A. e garantidas pela Telemar, (v) 5,625% das Notes com vencimento em 2021 emitidas 
pela Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A. (“Oi Netherlands”) e garantidas pela Oi S.A., (vi) 
5,750% das Notes com vencimento em 2022 emitidas pela Oi Netherlands e garantidas pela 
Oi S.A., (vii) 6,250% das Notes com vencimento em 2016 emitidas pela Portugal Telecom 
International Finance B.V. (“PTIF”) e garantidas pela Oi S.A., (viii) 4,375% das Notes com 
vencimento em 2017 emitidas pela PTIF e garantidas pela Oi S.A., (ix) 5,875% das Notes com 
vencimento em 2018 emitidas pela PTIF e garantidas pela Oi S.A., (x) the 5,000% das Notes 
com vencimento em 2019 emitidas pela PTIF e garantidas pela Oi S.A., (xi) 4,625% das 
Notes com vencimento em 2020 emitidas pela PTIF e garantidas pela Oi S.A., (xii) 4,500% 
das Notes com vencimento em 2025 emitidas pela PTIF e garantidas pela Oi S.A., e (xiii) 
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5,242% das Notes com vencimento em 2017 emitidas pela PTIF e garantidas pela Oi S.A. 
(em conjunto, “Notes,” e tais titulares das Notes, em conjunto com os administradores das 
entidades detentoras de participação econômica nas Notes, “Titulares de Notes”). 

Anteriormente a esta data, a Companhia firmou um acordo de confidencialidade (“Acordo 
de Confidencialidade”) com certos membros do Grupo Ad Hoc para atuar como um comitê 
(“Comitê”) para facilitar as discussões a respeito da estrutura de capital da Companhia e 
potenciais alternativas para uma proposta de reestruturação da Companhia. 

Nos termos do Acordo de Confidencialidade, a Companhia acordou em tornar público, após 
o fim de um período previsto no Acordo de Confidencialidade, certas informações a 
respeito de discussões e/ou negociações havidas entre a Companhia e o Comitê com 
relação à reestruturação da Companhia, bem como toda informação material não pública 
relativa à Companhia, que a Companhia disponibilizou ao Comitê (“Informações 
Confidenciais”). As informações incluídas neste Fato Relevante e certos documentos 
disponíveis no website da Companhia aqui referidos estão sendo divulgados para cumprir 
com as obrigações de divulgação pública da Companhia, assumidas nos termos do Acordo 
de Confidencialiadade. O Acordo de Confidencialidade foi extinto de acordo com seus 
termos, exceto se de outra forma ali previsto.  

Discussões com o Comitê 

Representantes da Companhia e de seus assessores legais e financeiros (“Representantes 
da Companhia”) reuniram-se em Nova York com representantes do Comitê e dos 
assessores legais e financeiros do Comitê (“Representantes dos Titulares de Notes”), em 6 
de junho e 7 de junho, para negociar os termos de uma potencial reestruturação financeira 
da Companhia (“Transação”).  

Até esta data, não foi alcançado nenhum acordo a respeito dos termos da Transação. 
Embora as negociações entre o Comitê e a Companhia continuem no futuro, não é possível 
assegurar que as negociações continuarão ou, caso continuem, que as mesmas irão 
resultar em um acordo com relação aos termos de uma Transação. 

Informação Confidencial 

No contexto das negociações entre o Comitê e a Companhia com relação à Transação, a 
Companhia forneceu ao Comitê os seguintes documentos (“Documentos”) contendo 
Informações Confidenciais, documentos esses que foram divulgados no website da 
Companhia: 

 um resumo das atuais dívidas da Companhia; 

 um fragmento de lista de todos os bancos brasileiros que garantiram certos 
pagamentos ou dívidas que a Companhia deve e certas informações relativas a tais 
garantias; 
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 o sumário de previsão de dívidas da Companhia para todos os pagamentos de juros 
e amortizações programados; 

 a previsão de fluxo de caixa da Companhia relativo a seus contratos derivativos;  

 uma lista de todos os ativos reais da Companhia e certas informações correlatas; 

 uma apresentação da Companhia a respeito de certas questões regulatórias, 
incluindo revisão de acordo de concessão e termos de ajustamento de conduta; 

 uma apresentação da Companhia datada de 6 de junho de 2016 relativa a seu plano 
estratégico; 

 trechos de uma apresentação realizada pelos Representantes da Companhia aos 
Titulares de Notes ao Comitê, o conteúdo da qual foi entregue ao Comitê nas 
reuniões que foram realizadas ao longo da semana de 6 de junho de 2016; e 

 trechos de uma apresentação da Companhia resumindo suas responsabilidades 
contingenciais, a qual foi distribuída aos Representantes dos Titulares de Notes em 
maio de 2016. 

Além disso, no curso das discussões com o Comitê, a Companhia declarou ao Comitê que 
aproximadamente 60% dos seus recebíveis estão atualmente dados em garantia a bancos 
brasileiros (“Declaração sobre os Recebíveis” ).  

Adicionalmente, no curso das negociações, em 6 de junho de 2016, os Representantes da 
Companhia apresentaram aos Representantes dos Titulares de Notes um term sheet de 
reestruturação, por escrito, refletindo os termos de uma potencial Transação (“Term Sheet 
da Companhia”). O Term Sheet da Companhia representa o único term sheet ou proposta 
apresentada até esta data pela Companhia ao Comitê a respeito dos termos de uma 
Transação. 

Em resposta ao Term Sheet da Companhia, em 11 de junho de 2016, os Representantes dos 
Titulares de Notes apresentaram aos Representantes da Companhia um term sheet de 
reestruturação, por escrito, com os termos de uma potencial Transação (“Term Sheet dos 
Titulares de Notes”). O Term Sheet dos Titulares de Notes representa o único term sheet ou 
proposta apresentada até esta data pelo Comitê à Companhia a respeito dos termos de 
uma Trasação. Até a presente data, a Companhia não respondeu ao Term Sheet dos 
Titulares de Notes ou fez uma contraproposta. 

Em complemento as ressalvas (disclaimers) e qualificadores previstos nos próprios 
materiais, todas as declarações feitas nos Documentos, na Declaração sobre os 
Recebíveis, no Term Sheet da Companhia e no Term Sheet dos Titulares de Notes são 
realizadas no contexto das discussões para acordo e compromisso, e não pretendem ser e 
não constituem declarações de qualquer fato ou admissão de qualquer responsabilidade e 
têm por objetivo buscar compromisso e acordo consensuais. Nada contido nos 
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Documentos, na Declaração sobre os Recebíveis, no Term Sheet da Companhia ou no Term 
Sheet dos Titulares de Notes pretende ou deve ser interpretado como a admissão ou 
dispensa de quaisquer direitos, remédios, reivindicações, causas de pedir ou defesas. As 
informações contidas nos Documentos, na Declaração sobre os Recebíveis, no Term Sheet 
da Companhia e no Term Sheet dos Titulares de Notes são apenas para efeito de discussão 
e não constituem um compromisso de votar a favor ou consumar qualquer transação aqui 
descrita.  

Ademais, o conteúdo dos Documentos, na Declaração sobre os Recebíveis, do Term Sheet 
da Companhia e do Term Sheet dos Titulares de Notes não deve ser interpretado como 
orientação (guidance) da Companhia com relação a seus resultados futuros e a Companhia 
não assume qualquer responsabilidade na atualização tal conteúdo ou das informações a 
qualquer tempo.  

Os Documentos, o Term Sheet da Companhia e o Term Sheet dos Titulares de Notes foram 
divulgados pela Companhia, nas versões originais em inglês e em traduções livres para o 
português, no website da Companhia, disponível em http://ir.oi.com.br (inglês) e 
http://ri.oi.com.br (português), bem como por meio do Módulo IPE do Sistema 
Empresas.NET, na categoria “Dados Econômicos Financeiros – Press Release”. 

 

 

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2016. 

 

 

Flavio Nicolay Guimarães 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 
Oi S.A. 

 

 


