CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 07.043.628/0001-13
NIRE 35.3.003.537.49
FATO RELEVANTE

CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. (“Claro Participações” ou “Companhia”), em conformidade
com o art. 157 da Lei nº 6.404 e com a Instrução CVM nº 358 e, em continuidade aos Fatos Relevantes
divulgados em 18 de julho de 2020, 27 de julho de 2020, 7 de agosto de 2020, 7 de setembro de 2020,
14 de dezembro de 2020, 29 de janeiro de 2021 e 09 de fevereiro de 2022, informa aos seus acionistas
e ao mercado em geral que, nesta data (“Data de Fechamento”), sua controlada Claro S.A. (“Claro”)
concluiu a aquisição da parte dos ativos da operação de telefonia móvel - Serviço Móvel Pessoal do
Grupo Oi que lhe cabe (“UPI Ativos Móveis – Claro”) no âmbito da operação de aquisição objeto do
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato”) firmado em 28 de janeiro de
2021 entre a Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial (posteriormente incorporada pela Oi S.A. – Em
Recuperação Judicial (“Oi”), como vendedora, e a Claro, TIM S.A. e Telefônica Brasil S.A., como
compradoras.
A conclusão da referida operação foi efetivada através da aquisição da totalidade de ações de emissão
da sociedade denominada “Jonava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A.” – CNPJ/ME
nº. 37.185.266/0001-66 (“Jonava”) para a qual havia sido previamente vertido o acervo da UPI Ativos
Móveis – Claro, conforme previsto no Plano de Segregação e Divisão anexo ao Contrato.
O valor total da referida aquisição é de R$ 3.571.565.555,36 (três bilhões, quinhentos e setenta e um
milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis
centavos), tendo a Claro efetuado nesta data um pagamento de R$ 3.246.877.777,60 (três bilhões,
duzentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais
e sessenta centavos), sendo que os R$ 324.687.777,76 (trezentos e vinte e quatro milhões, seiscentos
e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) restantes
permanecerão retidos para fins de ajuste de preço e outras finalidades, devendo o saldo do valor
retido ser pago após os ajustes e deduções previstas no Contrato, na forma e nos prazos ali previstos.
Além do pagamento supramencionado, a Claro efetuou, por conta e ordem da Jonava, o pagamento
de R$ 187.726.238,63 (cento e oitenta e sete milhões, setecentos e vinte e seis mil, duzentos e trinta
e oito reais e sessenta e três centavos), referentes a Serviços de Transição a serem prestados por 12
meses da Data do Fechamento pelo Grupo Oi para a Jonava. Ainda nesta data, foi firmado o Contrato
de Fornecimento de Capacidade de Transmissão de Sinais de Telecomunicação em Regime de
Exploração Industrial em valor presente liquido – VPL de aproximadamente R$ 164.000.000,00 (cento
e sessenta e quatro milhões de reais), a ser pago pela Jonava para a Oi ao longo de 3 anos.

Conforme enfatizado em seus comunicados anteriores, a Companhia reafirma que esta aquisição
agregará valor: (i) para a Companhia e seus acionistas por meio da oportunidade de aceleração do
seu crescimento e do aumento da eficiência operacional por meio de sinergias; (ii) para seus clientes,
incluindo os clientes da Oi, pois a Transação promoverá ganhos na experiência de uso e na qualidade
do serviço prestado e (iii) para o setor como um todo, que será reforçado na sua capacidade de
investimento, inovação tecnológica e competitividade.

São Paulo, 20 de abril de 2022.
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