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COMUNICADO AO MERCADO
Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no
artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, comunica que recebeu, nesta data, correspondência
da JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA. e JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA., que segue abaixo
transcrita:
“COMUNICADO AO MERCADO
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.312.792/0001-65, com sede na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Humaitá, nº 275, 11º andar (parte) e 12º andar, e JGP GESTÃO PATRIMONIAL
LTDA., Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.262.533/0001-16, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na
Rua Humaitá, nº 275, 11º andar (parte) e 12º andar, na qualidade de gestoras de fundos de investimento e
investidores não residentes, cujo representante legal no país é o BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.201.501/0001-61 (“Investidores”), vem, nos termos da Instrução CVM nº
358/2002, alterada pelas Instruções CVM nº 369/02, 449/07, 547/14, 552/14, 568/15 e 590/17, informar que, em
negociações realizadas no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, ao longo dos últimos dias, os
Investidores adquiriram ações ordinárias de emissão da Oi S.A. (“Companhia”), passando a deter 34.640.300
(trinta e quatro milhões, seiscentos e quarenta mil e trezentas) ações ordinárias de emissão da Companhia. A
referida participação dos Investidores representa 5,19% (cinco vírgula dezenove por cento) das ações
ordinárias de emissão da Companhia.
Informamos, ainda, que os investidores detêm 4.145.000 (quatro milhões, cento e quarenta e cinco mil) ações
ordinárias referenciadas por instrumentos financeiros derivativos com previsão de liquidação exclusivamente
financeira.
As aquisições acima referidas não objetivam alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa
da Companhia. Não existe qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e
venda de valores mobiliários de emissão da Companhia pelos Investidores.”.
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