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AVISO AOS ACIONISTAS 

 

ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA O EXERCÍCIO  

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DE SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS 

 

 

Brasília, 07 de fevereiro de 2020 - A Telecomunicações Brasileiras S.A. (“Telebras” ou 

“Companhia”) (B3: TELB3 & TELB4) informa que, nos termos do Aviso aos Acionistas 

divulgado 27.01.2019, o prazo para o exercício do direito de subscrição das sobras 

relativo ao aumento de capital aprovado pela 105ª Assembleia Geral Extraordinária, 

ocorrida em 31.10.2019, encerrou-se em 03.02.2020. 

 

Com base em informações fornecidas pelo Banco Bradesco S.A. e pela Brasil Bolsa 

Balcão (B3), das 1.075.077 (um milhão, setenta e cinco mil, setenta e sete) ações 

ordinárias (ON) a serem emitidas, foram subscritas 1.074.742 (um milhão, setenta e 

quatro mil, setecentos e quarenta e duas) ações ordinárias (ON). Das 1.241.614 (um 

milhão, duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e catorze) ações preferenciais (PN) a 

serem emitidas, foram subscritas 1.240.642 (um milhão, duzentos e quarenta mil, 

seiscentos e quarenta e duas) ações preferenciais (PN). 

 

As 335 (trezentos e trinta e cinco) ações ordinárias (ON) e 972 (novecentos e setenta e 

duas) ações preferenciais (PN) não subscritas durante o prazo de subscrição das sobras 

serão subscritas pela União ao preço de R$ 117,59 (cento e dezessete reais e cinquenta e 

nove centavos) por ação ordinária (ON) e de R$ 39,02 (trinta e nove reais e dois centavos) 

por ação preferencial (PN). 

 

Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na área de Relações com Investidores da 

Companhia (https://www.telebras.com.br/investidores/), pelo telefone (61) 2027-1410 ou 

pelo e-mail investidores@telebras.com.br. 

 

 

 

 
RODRIGO MARTINS PRATES  

Diretor de Governança e Relações com Investidores 
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