OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF Nº 76.535.764/0001-43
NIRE 3330029520-8
Companhia Aberta
Senhores Acionistas,
A Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (a “Companhia”), nos termos da Instrução CVM
nº 481/09 (“ICVM 481”), conforme alterada, divulga para os acionistas e o mercado em
geral, o mapa de votação sintético consolidado dos boletins de voto a distância,
referente ao exercício do direito de voto na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a ser realizada em 30 de abril de 2020 (“AGOE”).
A Companhia esclarece que o exercício desse direito de voto, por meio do
preenchimento e entrega de boletim de voto a distância, não impede o comparecimento
e o exercício presencial do voto pelos acionistas, hipótese na qual a Mesa da AGOE
desconsiderará a instrução de voto a distância enviada, nos termos do artigo 21-W,
parágrafo quinto, inciso I, da ICVM 481.
A Companhia ressalta que fará as verificações de posição acionária costumeiramente
realizadas para suas Assembleias Gerais, de modo a confirmar as posições acionárias
dos acionistas que optarem por exercer o voto por meio do preenchimento e entrega de
boletim de voto a distância, considerando, para o cômputo destes votos, a mais recente
posição de cada acionista disponível à Companhia (ou, em sua ausência, a posição
acionária informada pelo agente escriturador das ações de emissão da Companhia, em
atendimento ao disposto no artigo 21-T, inciso II, alínea “a”, da ICVM 481).
A Companhia alerta ainda que as informações constantes do mapa de votação sintético
consolidado, ora divulgado em atendimento ao disposto no artigo 21-W, parágrafo
terceiro, da ICVM 481, podem não representar os resultados das votações relativas às
matérias que serão submetidas à deliberação em AGOE, conforme Edital de
Convocação divulgado em 31 de março de 2020, tendo em vista que referido mapa de
votação compreende tão somente os votos proferidos a distância.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2020.
Oi S.A. - Em Recuperação Judicial
Camille Loyo Faria
Diretora de Finanças e de Relações com Investidores

Mapa de Votação Sintético Consolidado
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – 30/04/2020 às 11h.
Item da
Descrição da Deliberação
Ordem do
Dia
Em Assembleia Geral Ordinária:
(1)
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019

Voto
Deliberação

Quantidade
total de ações (ON +
PN)

Aprovar
Rejeitar
Abster
(2)
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de Aprovar
dezembro de 2019
Rejeitar
Abster
(3)
Fixar a verba global anual da remuneração dos Administradores e dos membros do Aprovar
Conselho Fiscal da Companhia; e
Rejeitar
Abster
(4)
Eleger os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes
Aprovar
Rejeitar
Abster
Em Assembleia Geral Extraordinária:
(5)
Ratificar a eleição para o Conselho de Administração, em complementação de Aprovar
mandato, de membros ocupantes de cargos do Conselho de Administração Rejeitar
nomeados na forma prevista no artigo 150 da Lei nº 6.404/76, em Reuniões do Abster
Conselho de Administração realizadas em 04 e 13 de março de 2020

1.972.996.359
346.337
775.213.143
1.985.638.631
93.251
762.823.957
1.952.148.215
44.437.392
751.970.232
1.730.541.003
1.269.624
1.016.745.212

(6)

1.979.893.269
17.120.432
751.542.138

Rerratificar a remuneração global da administração aprovada na Assembleia Geral Aprovar
Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de abril de 2019
Rejeitar
Abster

1.986.301.517
1.266.591
760.987.731

