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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
107ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
Nos termos da instrução CVM nº 481/2009 e suas alterações, ficam os senhores acionistas da 
Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras convocados para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada de modo exclusivamente digital no dia 09 de dezembro de 2020, 
às 15h, para deliberarem sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme Proposta 
da Administração, disponível em https://www.telebras.com.br/investidores/assembleias. 

INFORMAÇÕES SOBRE A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EXCLUSIVAMENTE DIGITAL 

A assembleia será realizada de modo exclusivamente digital. Os acionistas poderão acessar, 

participar e votar por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados pela Companhia. As regras 

e os procedimentos constarão no “MANUAL DE PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NAS  

ASSEMBLEIAS” disponível em https://www.telebras.com.br/investidores/assembleias/ a partir 

de 09.12.2020. Os acionistas e terceiros autorizados que queiram participar deverão fazer o 

depósito do “CADASTRO DE PARTICIPANTE” assinado até o dia 07.12.2020, impreterivelmente. 

Não será admitida a participação de acionistas que não realizarem o depósito dos documentos 

até a data mencionada. Todos os acionistas que realizarem o depósito do documento acima 

mencionado poderão participar e votar na assembleia. 

Encontra-se à disposição dos acionistas, na sede social da Empresa, no Setor Indústria Gráfico - 

SIG Quadra 4, Bloco A salas 211 a 224, Ed. Capital Financial Center – Brasília, Distrito Federal, CEP 

70610-440, na Assessoria de Relações com o Investidores, e nos endereços eletrônicos da 

Companhia (http://www.telebras.com.br/investidores) e da Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM (http://www.cvm.gov.br), toda a documentação pertinente à matéria que será deliberada 

nessa Assembleia Geral Extraordinária. Em caso dúvidas, os acionistas poderão entrar em contato 

com a Assessoria de Relações com Investidores da Companhia, pelo telefone (61) 2027-1410 ou 

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

 

Brasília-DF, 27 de outubro de 2020. 
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