COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF n° 71.208.516/0001-74
NIRE 313.000.117-98
FATO RELEVANTE
A COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL, sociedade por ações de
capital aberto com sede na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua José Alves
Garcia, n.º 415, Bairro Brasil, CEP 38.400-668, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
do Ministério da Fazenda sob o n.º 71.208.516/0001-74 (“Companhia”), em cumprimento ao
disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, e do artigo 7º da Instrução CVM n.º 471, de 8 de agosto de 2008, vem a
público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi protocolado, na presente data,
perante a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”),
pedido de análise prévia para registro de oferta pública de distribuição de 220.000 (duzentas e
vinte mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas
séries, da 2ª (segunda) emissão da Companhia (“Oferta” e “Debêntures”, respectivamente), todas
nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na data de
emissão, totalizando R$220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais), sem considerar até
33.000 (trinta e três mil) Debêntures suplementares que venham a ser emitidas nos termos do
artigo 24 da Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Debêntures
Suplementares” e “Instrução CVM 400”, respectivamente) e até 44.000 (quarenta e quatro mil)
Debêntures adicionais que venham a ser emitidas nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da
Instrução CVM 400 (“Debêntures Adicionais”). As Debêntures serão distribuídas sob o regime de
garantia firme de colocação, individual e não solidária (exceto as Debêntures Suplementares e as
Debêntures Adicionais, que, se emitidas, serão colocadas sob o regime de melhores esforços de
colocação), com a intermediação do Banco Votorantim S.A., do Banco Itaú BBA S.A. e do Banco
Santander (Brasil) S.A.
Mais informações sobre a Oferta, incluindo a minuta do prospecto preliminar da Oferta, podem ser
obtidas no site da Companhia (http://www.algartelecom.com.br/ri; em tal página acessar “Dívida” e,
em seguida, “Títulos de Dívida”).
Uberlândia, 6 de setembro de 2012.
Tatiane de Souza Lemes Panato
Diretora de Relações com Investidores
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