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COMUNICADO AO MERCADO
Oi S.A. ("Oi" ou "Companhia") informa a seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, Syzigy
Capital Management Ltd. protocolou na Justiça da Holanda um pedido de insolvência (involuntary
bankruptcy) contra a Oi Brasil Holdings Cooperatif UA (“Oi Brasil Holdings”), um dos veículos
financeiros da Oi na Holanda, com base em descumprimento, pela Oi Brasil Holdings, relacionado aos
bonds emitidos pela Oi Brasil Holdings no valor principal total de oitocentos mil dólares. Tal medida
agressiva por parte de um titular minoritário de bonds não foi inesperada, e a Oi está preparada para
tomar todas as medidas cabíveis, inclusive na Holanda, para se proteger contra tais ações e não
espera que haja impactos sobre o processo de recuperação judicial em curso no Brasil.

Conforme divulgado em Comunicado ao Mercado de 22/06/2016, a Oi e determinadas
subsidiárias (“Empresas Oi”), inclusive a Oi Brasil Holdings, obtiveram junto à Justiça
brasileira, responsável pela supervisão do processo de recuperação judicial, por meio de
liminar, proteção contra execuções em seu pedido de recuperação judicial. Além disso, cortes do
Reino Unido e dos Estados Unidos também concederam reconhecimento e tutela provisória
protegendo certas Empresas Oi de ações de credores em tais jurisdições.
Não obstante esta recente ação tomada na Holanda, a Oi pretende continuar a ingressar em
discussões construtivas de uma reorganização com a maioria dos seus credores no contexto do
processo de recuperação judicial das Empresas Oi no Brasil. A Oi pretende empreender todos os
esforços apropriados para buscar assegurar a proteção dos interesses das Empresas Oi e de todos os
seus stakeholders.

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2016
Flavio Nicolay Guimarães
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
Oi S.A.
Aviso Importante a Respeito de Declarações Sobre o Futuro:
Este comunicado contém declarações sobre o futuro consoante o significado atribuído pelo U.S.
Private Securities Litigation Reform Act of 1995 e a regulamentação brasileira aplicável. Declarações

que não consistem em fatos históricos, inclusive declarações sobre perspectivas e expectativas da Oi,
estratégias empresariais, sinergias futuras e economia de custos, custos futuros e liquidez futura, são
declarações sobre o futuro. As palavras "irá", "poderá", "deveria", "poderia", "antecipa", "pretende",
"acredita", "estima", "espera, "projeta", "planeja", "objetiva", "objetivo" e expressões similares,
quando relacionadas à Oi ou à administração da Oi, têm por objetivo indicar declarações sobre o
futuro. Não há nenhuma garantia de que os eventos, tendências ou resultados esperados venham a
ocorrer. Essas declarações refletem a visão atual da administração da Oi e estão sujeitas a diversos
riscos e incertezas. Essas declarações são baseadas em diversas premissas e fatores, inclusive
condições gerais da economia, do mercado, da indústria, aprovações societárias, fatores operacionais
ou outros fatores. Quaisquer alterações nessas premissas ou fatores poderão ter como consequência
resultados práticos materialmente diferentes das expectativas atuais. Quaisquer declarações futuras
atribuíveis à Oi ou suas afiliadas, ou a pessoas que atuem por conta da Oi ou de suas afiliadas, são
expressamente qualificadas na sua totalidade pelas ressalvas aqui previstas. Não deve ser colocada
confiança excessiva sobre essas declarações. Declarações sobre o futuro referem-se somente à data
em que foram feitas. Exceto se for obrigatório nos termos das legislações do mercado de capitais
brasileira e norte-americana ou outra legislação e regulamentação da CVM, da U.S. Securities and
Exchange Commission ("SEC") ou de outras autoridades reguladoras em qualquer outra jurisdição
relevante, a Oi e as suas afiliadas não são obrigadas nem pretendem atualizar ou divulgar a conclusão
de qualquer revisão sobre as previsões e declarações futuras referidas nesta comunicação para
refletir resultados, eventos futuros ou desenvolvimentos, alterações nos pressupostos ou em outros
fatores considerados para as declarações futuras aqui contidas. Recomenda-se, no entanto, a
consulta de quaisquer divulgações adicionais que a Oi venha a fazer sobre assuntos relacionados com
os temas aqui tratados em relatórios ou comunicados arquivados pela Oi na CVM e na SEC.

