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AVISO AOS ACIONISTAS 
Homologação da Operação de Aumento Capital 

 
Brasília, 27 de dezembro de 2022 – A Telecomunicações Brasileiras S/A (B3: TELB3 & TELB4) 
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que hoje, 27.12.2022, durante a 113ª 
Assembleia Geral Extraordinária, foi homologada a operação de Aumento de Capital da 
Companhia. 

Foi homologada a operação de Aumento de Capital da Companhia, no valor de 
R$367.159.185,59 (trezentos e sessenta e sete milhões, cento e cinquenta e nove mil, cento e 
oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), com  da emissão de 18.518.328 (dezoito 
milhões, quinhentos e dezoito mil, trezentos e vinte e oito) ações ordinárias (ON), ao preço de 
emissão de  R$ 19,8268, nos termos da Proposta da Administração aprovada pela 112ª 
Assembleia Geral de Acionistas e rerratificada na 113ª Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia. 
 
Assim, o capital integralmente subscrito da Companhia passa de R$3.107.338.899,88 (três 
bilhões, cento e sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e 
oitenta e oito centavos) para R$ 3.474.498.085,47 (três bilhões, quatrocentos e setenta e 
quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, oitenta e cinco reais e quarenta e sete 
centavos) representado por 86.383.090 (oitenta e seis milhões, trezentos e oitenta e três mil e 
noventa) ações, sendo  67.975.599 (sessenta e sete milhões, novecentos e setenta e cinco mil, 
quinhentos e noventa e nove) ações ordinárias e 18.407.491 (dezoito milhões, quatrocentos e 
sete mil, quatrocentos e noventa e uma) ações preferenciais todas nominativas, na forma 
escritural e sem valor nominal. 
 
Sendo o que cumpria para o momento, a Companhia reforça seu compromisso com as melhores 
práticas de governança corporativa e se coloca à inteira disposição para eventuais 
esclarecimentos. Informações adicionais também podem ser obtidas junto à área de Relações 
com Investidores da Companhia, pelo telefone (61) 2027-1410 ou pelo e-mail 
investidores@telebras.com.br. 

 
 

LUIS FERNANDO DE FREITAS ASSUMPÇÃO 
Diretor de Governança e Relações com Investidores  
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