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COMUNICADO AO MERCADO
Confirmação da Emissão de Ações Ordinárias em decorrência do Exercício de Bônus de
Subscrição
Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi” ou “Companhia”), em continuidade ao Fato
Relevante datado de 3 de outubro de 2018 e ao Comunicado ao Mercado datado de 26 de
outubro de 2018, informa aos seus acionistas e ao mercado que o Conselho de
Administração da Companhia, nesta data, confirmou a emissão de 3.314.745 ações
ordinárias (“Ações Ordinárias”) e a entrega dessas Ações Ordinárias aos titulares de Bônus
de Subscrição que exerceram seus Bônus a partir do dia 25 de outubro de 2018 até o dia
03 de dezembro de 2018, inclusive Bônus de Subscrição representados por 662.949
American Depositary Warrants (“ADWs”) exercidos a partir do dia 19 de outubro de 2018 até
o dia 27 de novembro de 2018.
A Companhia espera que os American Depositary Shares, cada um representativo de
cinco ações ordinárias (CUSIP: 670851500; ISIN: US6708515001), sejam entregues em 06 de
dezembro de 2018 aos titulares que exerceram seus ADWs até 27 de novembro de 2018,
inclusive.
Bônus de Subscrição não exercidos até 03 de dezembro de 2018, inclusive, poderão ser
exercidos até 2 de janeiro de 2019, inclusive, de acordo com os procedimentos divulgados
pela Oi em Fato Relevante de 3 de outubro de 2018, relativo ao início do período de
exercício dos Bônus de Subscrição.
ADWs não exercidos até 27 de novembro de 2018, inclusive, poderão ser exercidos até 26
de dezembro de 2018, inclusive, de acordo com os procedimentos divulgados pela Oi em
Fato Relevante de 3 de outubro de 2018, relativo ao início do período de exercício dos
ADWs.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento
do assunto objeto deste Comunicado ao Mercado.
Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2018.
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