A Companhia informa que o material anexo relativo à Assembleia Geral Extraordinária
e as informações ali contidas lhe foram apresentadas pela acionista Bratel S.À.R.L.
(“Bratel”), e que, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, tal acionista é responsável
perante a CVM pelas informações fornecidas à Companhia.
Além disso, a Companhia ressalta que não se responsabiliza pela veracidade,
completude ou consistência de tais informações, nem tampouco reconhece a legalidade
dos termos constantes da convocação da Assembleia ou do Aviso aos Acionistas ora
apresentado, sobretudo considerando os termos da decisão preferida em 08 de janeiro de
2018 pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro (“Juízo da Recuperação Judicial”) que homologou o Plano de Recuperação
Judicial:
“Submeter a eficácia das decisões da AGC à realização de AGE em que se vislumbra a
real possibilidade de descumprimento do plano, convertendo-se eventual
descumprimento em imposição de sanções a seus acionistas e ressarcimento por perdas
e danos, seria medida, no entender desse juízo, contrária ao princípio da preservação
da empresa, aos arts. 35, I, 50, III e IV, e 64, VI, da LRF. (...) Portanto, a convocação
de AGE é absolutamente desnecessária para dar eficácia à decisão soberana dos
credores. Pelo contrário, a convocação de assembleia de acionistas, nesta hipótese,
reinstalaria a instabilidade fortemente rejeitada pelo Judiciário durante todo esse
processo de recuperação judicial.”
Finalmente, conforme divulgado pela Companhia em Comunicado ao Mercado de 05 de
fevereiro de 2018, o Juízo da Recuperação Judicial proferiu despacho rejeitando a
pretensão da Bratel de reconsideração parcial da decisão que homologou o Plano de
Recuperação Judicial, nos seguintes termos:
“Ocorre que, não há notícia nos autos da modificação da referida decisão, seja pelo
magistrado que a proferiu seja em sede de recurso. Além do mais, o plano de
recuperação judicial foi aprovado pela maioria absoluta dos credores, e a decisão que
o homologou está devidamente fundamentada e reafirmou o acerto da determinação
que conferiu ao Presidente do Grupo OI a prerrogativa e a responsabilidade de
negociar com os credores um plano que atendesse aos interesses da coletividade.
Se isso não bastasse, relevantes credores desta recuperação judicial ao tomarem
ciência da intenção da acionista Bratel, se manifestaram espontaneamente nos autos
(fls. 255.338 e 255.563/255.578) postulando a rejeição da pretensão de reconsideração
parcial da decisão que homologou o plano de recuperação judicial. Ante o exposto, à
vista das razões supra, rejeito a pretensão da acionista Bratel, e mantenho a decisão de
fls. 254.741/254.756 por seus próprios fundamentos.”

