OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANUNCIA O ADITAMENTO DA SOLICITAÇÃO
DE CONSENTIMENTO PARA AS 10,000%/12,000% SENIOR PIK TOGGLE NOTES COM
VENCIMENTO EM 2025
RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL, 29 de abril de 2021 — Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (a
“Companhia”), uma prestadora de serviços integrados de telecomunicações no Brasil, anunciou hoje um
aditamento de sua solicitação de consentimentos (a “Solicitação de Consentimento”) dos titulares de
10,000%/12,000% das Senior PIK Toggle Notes com vencimento em 2025 emitidas pela Companhia (as
“Notes”) para a adoção de determinadas propostas de aditamentos (a “Proposta de Aditamentos”) à escritura
que regula os termos e condições das Notes, datada de 27 de julho de 2018, cuja lei aplicável é a de Nova
Iorque (a “Escritura”).
Os titulares das Notes devem consultar o Termo de Solicitação de Consentimento datado de 18 de fevereiro
de 2021 (conforme aditado, o “Termo de Solicitação de Consentimento” para se informar acerca dos termos
e condições detalhados na Proposta de Aditamentos com relação às Notes. De acordo com os termos e
sujeito às condições estabelecidas no Termo de Solicitação, a Data de Vencimento, o Prazo Limite de
Revogação e a Data de Registro permanecem 17h00, horário da Cidade de Nova York, em 5 de maio de
2021. A Solicitação de Consentimento é feita exclusivamente por meio do Termo de Solicitação de
Consentimento. O Termo de Solicitação de Consentimento contém informações importantes que os titulares
de Notes devem ler atentamente antes de tomar qualquer decisão em relação à Solicitação de
Consentimento. Os termos não definidos neste comunicado têm o significado que lhes foi atribuído no
Termo de Solicitação de Consentimento.
Quaisquer perguntas ou pedidos de assistência ou de cópias do Termo de Solicitação de Consentimento ou
documentos relacionados podem ser direcionados ao Agente de Informações por meio do número de
telefone indicado abaixo. Um titular também pode entrar em contato com o Agente de Solicitação: BofA
Securities, Inc. ligando para +1 888 292 0070 (ligação gratuita) ou + 1 646 855 8988 (a cobrar) ou para o
corretor, intermediário, banco comercial, agente fiduciário ou outro representante do titular para obter
assistência em relação à Solicitação de Consentimento.
O Agente de Informações para a Solicitação de Consentimento:
D.F. King & Co., Inc.
Bancos e Corretores, ligar para: +1 (212) 269-5550 (a cobrar)
Todos os outros, ligar para: +1 (877) 761-6521 (ligação gratuita)
E-mail: oi@dfking.com
ESTE COMUNICADO É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E NÃO É UMA OFERTA DE
VENDA, TAMPOUCO UMA SOLICITAÇÃO DE OFERTA PARA COMPRAR QUAISQUER
VALORES MOBILIÁRIOS. ESTE ANÚNCIO TAMBÉM NÃO É UMA SOLICITAÇÃO DE
CONSENTIMENTOS PARA QUALQUER PROPOSTA DE ADITAMENTO. NENHUMA
RECOMENDAÇÃO É FEITA SOBRE SE OS TITULARES DAS NOTES DEVEM CONSENTIR
COM AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS. A SOLICITAÇÃO DE CONSENTIMENTO SÓ É FEITA
DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CONSENTIMENTO. A
SOLICITAÇÃO DE CONCENTIMENTO ESTÁ SUJEITA A CERTOS TERMOS E CONDIÇÕES,
CONFORME ESTABELECIDO E DETALHADO NA DECLARAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE
CONSENTIMENTO.
Aviso importante sobre declarações prospectivas:
Este comunicado contém algumas declarações prospectivas. Declarações que não são fatos históricos,
incluindo declarações sobre nossas perspectivas e expectativas, são declarações prospectivas. As palavras
“espera”, “acredita”, “estima”, “pretende”, “planeja” e expressões semelhantes, quando relacionadas à
Companhia e a suas controladas, indicam declarações prospectivas. Essas declarações refletem a visão atual
da administração e estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Essas declarações são baseadas em várias
suposições e fatores, incluindo fatores econômicos, fatores de mercado, fatores da indústria e fatores
operacionais em geral. Quaisquer mudanças nessas premissas ou fatores podem levar a resultados práticos
diferentes das expectativas atuais. Não se deve confiar excessivamente nessas declarações. As declarações

prospectivas referem-se apenas à data em que foram feitas e a Companhia não assume nenhuma obrigação
de atualizar as declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data em que foram
feitas.

