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COMUNICADO AO MERCADO

Tele Norte Leste Participações S.A. (“TNL”), Telemar Norte Leste S.A. (“Telemar”),
Coari Participações S.A. (“Coari” e, em conjunto com TNL, Telemar e Oi S.A., as
“Companhias Oi”) e Oi S.A. (nova denominação social da Brasil Telecom S.A.), em
continuidade às informações divulgadas no Fato Relevante/Aviso aos Acionistas de
27/02/2012, vêm informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data,
encerrou-se o prazo para exercício do direito de retirada pelos acionistas dissidentes
legitimados da TNL e da TMAR, com relação às assembleias gerais extraordinárias,
realizadas em 27/02/2012, que aprovaram as operações compreendidas na reorganização
societária das Companhias Oi (“Reorganização Societária”).
Em observância ao disposto no art. 137, §3º da Lei nº 6.404/76, as Companhias Oi
informam que não serão convocadas assembleias gerais para reconsiderar as
deliberações que aprovaram a Reorganização Societária.
Nos termos do divulgado nos Fato Relevantes de 23 e 27 de fevereiro de 2012, as
Companhias Oi reafirmam que a data base da bonificação para os acionistas da Oi S.A.
foi a presente data, de modo que, a partir do dia 30 de março, inclusive, as negociações
das ações em bolsa serão realizadas ex-bonificação. O valor do resgate das ações
resgatáveis da Oi S.A. será pago no dia 09 de abril de 2012, mesma data em que será
pago o valor de reembolso das ações de eventuais acionistas dissidentes da TNL e da
Telemar.
As ações da TNL, da Telemar, da Coari e da Oi S.A. continuarão a ser negociadas sob
os códigos TNLP3, TNLP4, TMAR3, TMAR5, TMAR6, COAR3, COAR4, BRTO3 e

BRTO4 até o dia 05 de abril de 2012, inclusive, na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (data base para a operacionalização da reestruturação
societária). Dessa forma, a partir de 09 de abril de 2012, inclusive, somente serão
negociadas as ações ordinárias e preferenciais da Oi S.A., sob os códigos OIBR3 e
OIBR4 e nome de pregão Oi.
Também até 05 de abril de 2012, inclusive, as American Depositary Shares - ADSs
representativas das ações da Oi S.A. e da TNL continuarão a ser negociadas na New
York Stock Exchange – NYSE sob os códigos TNE, BTM e BTM.C e, a partir de 09 de
abril de 2012, inclusive, as ADSs representativas das ações da Oi S.A. passarão a ser
negociadas na NYSE, sob os códigos OIBR e OIBR.C.
As Companhias Oi manterão seus acionistas e o mercado informados acerca do
resultado da apuração do direito de retirada e do procedimento para o leilão de frações
de ações da Oi S.A. resultantes da reorganização societária.
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