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FATO RELEVANTE
Adiamento da divulgação das Informações Trimestrais do 1T22
Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi” ou “Companhia”), em atendimento ao art. 157, §4º, da
Lei nº 6.404/76 e nos termos da Resolução CVM nº 44/21, informa aos seus acionistas e ao
mercado em geral o que segue:
Em consequência do adiamento da divulgação das Demonstrações Financeiras de 2021 pelas
razões já divulgadas ao mercado por meio dos Fatos Relevantes de 25.03.2022 e 26.04.2022,
entre as quais destacam-se (i) a complexidade dos trabalhos de segregação de ativos nas três
SPEs que integram a UPI Ativos Móveis, incluindo a necessidade de elaboração de suas
demonstrações financeiras, na data base de fevereiro de 2022; (ii) a necessidade de obtenção
de pareceres dos auditores independentes para as demonstrações financeiras das três SPEs
que integram a UPI Ativos Móveis; bem como (iii) os impactos da venda da UPI Ativos Móveis, da
venda do controle da UPI InfraCo nos trabalhos de elaboração das demonstrações financeiras
da Companhia, e, consequentemente, no parecer dos auditores independentes com relação às
demonstrações financeiras da Oi, a Companhia informa que será necessário também mais
tempo para a conclusão dos trabalhos de elaboração do Formulário de Informações Trimestrais
(ITR) referentes a 31 de março de 2022 e comunica a alteração da data da divulgação do referido
ITR, do dia 12 de maio de 2022 para o dia 21 de junho de 2022, de modo a garantir a divulgação
de informações precisas, consistentes e completas aos acionistas e ao mercado.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento dos
assuntos objeto deste Fato Relevante.
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022.
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