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Id: 1266032

BRASIL TELECOM S.A.
CNPJ/MF Nº 76.535.764/0001-43 - NIRE 3330029520-8

COMPANHIA ABERTA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA realizada no dia
27 de fevereiro de 2012, às 10h30. (Lavrada na forma de sumário,
de acordo com o art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76). 1. Local, Data e
Hora: Aos 27 de fevereiro de 2012, às 10h30min, na sede social da
Brasil Telecom S.A. ("Companhia"), à Rua General Polidoro, nº 99, 5º
andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. 2. Ordem do Dia: 1) analisar,
discutir e deliberar sobre a proposta de criação de ações preferenciais
resgatáveis de emissão da Companhia, para fins da bonificação a ser
deliberada no item 2 da Ordem do Dia, sendo (a) uma classe de
ações preferenciais resgatáveis, com direito a voto, e prioridade no re-
embolso de capital, sem prêmio; e (b) uma classe de ações prefe-
renciais resgatáveis, sem direito a voto, e prioridade no recebimento
de dividendo mínimo e não cumulativo de 3% do Patrimônio Líquido
por ação; 2) deliberar sobre a proposta de bonificação de ações res-
gatáveis de emissão da Companhia aos acionistas titulares de ações
da Companhia; 3) deliberar sobre o imediato resgate das ações cria-
das em decorrência da bonificação constante do item 2 acima; 4) ra-
tificar a nomeação e contratação da Apsis Consultoria Empresarial Lt-
da., como empresa responsável pela elaboração (i) dos laudos de
avaliação, a valor contábil, dos patrimônios líquidos da Coari Partici-
pações S.A. ("Coari") e da Tele Norte Leste Participações S.A. ("TNL")
a serem incorporados ao patrimônio da Companhia ("Laudos Patrimo-
niais"); e (ii) dos laudos de avaliação dos patrimônios líquidos da Coa-
ri e da Companhia, e da TNL e da Companhia, a preços de mercado,
em cumprimento ao disposto no art. 264 da Lei nº 6.404/76 ("Laudos
de Avaliação dos Patrimônios Líquidos a Preços de Mercado"); 5)
examinar, discutir e deliberar sobre os Laudos Patrimoniais, e os Lau-
dos de Avaliação dos Patrimônios Líquidos a Preços de Mercado, ela-
borados pela Apsis; 6) examinar, discutir e deliberar sobre o Protocolo
e Justificação da Incorporação da Coari Participações S.A. pela Brasil
Telecom S.A., e seu primeiro aditivo, bem como todos os seus ane-
xos, o qual estabelece os termos e condições da incorporação da
Coari pela Companhia, acompanhados dos documentos pertinentes; 7)
Deliberar sobre a proposta de incorporação da Coari pela Companhia,
na forma dos arts. 224 e 225, da Lei nº 6.404/76 ("Incorporação Coa-
ri"); 8) examinar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação
da Incorporação da Tele Norte Leste Participações S.A. pela Brasil Te-
lecom S.A., e seu primeiro aditivo, bem como todos os seus anexos,
o qual estabelece os termos e condições da incorporação da TNL pe-
la Companhia, acompanhados dos documentos pertinentes; 9) Delibe-
rar sobre a proposta de incorporação da TNL pela Companhia, na for-
ma dos arts. 224 e 225, da Lei nº 6.404/76 ("Incorporação TNL"); 10)
Em decorrência da Incorporação Coari e da Incorporação TNL, auto-
rizar o aumento do capital social da Companhia, com a consequente
alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; 11) Deliberar
sobre a proposta de alteração do art. 1º do Estatuto Social da Com-
panhia, para alterar sua denominação social da Companhia; e 12) Au-
torizar os administradores a realizarem todos os atos necessários à

efetivação das incorporações da Coari e da TNL pela BRT. 3. Con-
vocação: 3.1. Edital de convocação publicado no "Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro", Parte V, nas edições dos dias 25 de ja-
neiro de 2012, página 9; 26 de janeiro de 2012, página 4; e 27 de
janeiro de 2012, página 12; e no Jornal "Valor Econômico - Edição
Nacional", nas edições dos dias 25 de janeiro de 2012, página B9; 26
de janeiro de 2012, página C10; e 27 de janeiro de 2012, página B7,
em conformidade com o artigo 133, da Lei nº 6.404/76. 3.2. Todos os
documentos exigidos pela Lei nº 6.404/76 e pela Instrução CVM nº
481/09 com relação às matérias a serem deliberadas nesta Assem-
bleia Geral Extraordinária foram disponibilizados aos acionistas da
Companhia por ocasião da publicação do Edital de Convocação, no
dia 25 de janeiro de 2012. 4. Presenças: Presentes acionistas repre-
sentando 87,78% do capital votante da Companhia e 41,79% das
ações preferenciais sem direito a voto, conforme registros e assina-
turas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ain-
da, o Sr. Alex Waldemar Zornig, representante da Companhia; Sr. Luiz
Paulo Cesar Silveira, representante da Apsis Consultoria Empresarial
Ltda., com sede na Rua São José, 90 - grupo 1.802, na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n.º
27.281.922/0001-70 ("Apsis"); e o Sr. Otávio Ramos Pereira represen-
tante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes ("Deloit-
te"). Presente, ainda, o Sr. Alvaro Bandeira, representante do Comitê
Especial Independente da Companhia e o Sr. Allan Kardec de Mello
Ferreira, representante do Conselho Fiscal da Companhia, em aten-
dimento ao art. 164 da Lei nº 6.404/76. 5. Mesa: Verificado o quorum
legal, e em conformidade com as disposições do artigo 17 do Estatuto
Social da Companhia, foi instalada a Assembleia pelo Diretor de Re-
lações com Investidores Alex Waldemar Zornig, tendo assumido a pre-
sidência o Sr. Marcelo Fernandez Trindade e a secretaria dos traba-
lhos os Srs. Luiz Antonio de Sampaio Campos, Maria Gabriela Cam-
pos da Silva Menezes Cortes e Rafael Padilha Calábria. 6. Parecer
do Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia, em Parece-
res emitidos em 26 de agosto de 2011 e 18 de janeiro de 2012, opi-
nou favoravelmente à aprovação das propostas de incorporação da
Coari e da TNL pela Companhia, bem como à aprovação dos res-
pectivos Protocolos e Justificações e documentos que embasaram es-
sas operações societárias. 7. Deliberações: Por proposta do Presi-
dente, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, a lavra-
tura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária em
forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das as-
sinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 da Lei nº
6.404/76. Também por unanimidade, foi dispensada a leitura das ma-
térias constantes da ordem do dia da presente Assembleia e docu-
mentos correlatos. Os acionistas deliberaram ainda, por maioria, o se-
guinte: 7.1. aprovar, após posta em análise e discussão, a proposta
do Conselho de Administração da Companhia para a criação de
203.423.176 ações preferenciais classe B e 386.365.817 ações pre-
ferenciais classe C de emissão da Companhia, para fins da bonifica-
ção a ser deliberada no item 2 da Ordem do Dia, resgatáveis a cri-
tério da assembleia geral de acionistas da Companhia. Além dos di-

reitos previstos no Estatuto Social da Companhia para todas as clas-
ses de ações preferenciais, as ações preferenciais classe B conferirão
aos seus titulares direito de voto e prioridade no reembolso de capital,
sem prêmio e as ações preferenciais classe C conferirão aos seus
titulares prioridade no recebimento de um dividendo mínimo e não cu-
mulativo de 3% do patrimônio líquido por ação da Companhia e não
conferirão direito de voto. 7.2. aprovar, a proposta de bonificação das
ações preferenciais classe B e C resgatáveis, unicamente, aos deten-
tores de ações da Companhia, previamente às incorporações de Coari
e TNL - criadas em decorrência da aprovação do item 7.1 acima -
aos acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Com-
panhia, respectivamente, na proporção de uma nova ação para cada
ação existente, sem diluição aos antigos acionistas da Companhia.
7.3. aprovar o imediato resgate das ações criadas em decorrência da
deliberação constante do item 7.1 e 7.2 acima, pelo valor de
2,543282, por ação. Tendo em vista o resgate das ações criadas em
decorrência da bonificação aprovada nos itens 7.1 e 7.2 acima, os
acionistas da Companhia consignam aprovar a dispensa de alteração
do Estatuto Social da Companhia. 7.4. ratificar a nomeação e con-
tratação da Apsis, representada na Assembleia pelo Sr. Luiz Paulo
Cesar Silveira, que se prontificou a esclarecer eventuais dúvidas dos
acionistas presentes, tendo essa empresa procedido à avaliação (i)
dos patrimônios líquidos da Coari e da TNL, a valor contábil, a serem
incorporados ao patrimônio da Companhia; e (ii) dos patrimônios lí-
quidos da Coari e da Companhia, e da TNL e da Companhia, a pre-
ços de mercado, em cumprimento ao disposto no art. 264 da Lei nº
6.404/76. 7.5. aprovar, após posto em exame e discussão, o laudo de
avaliação do patrimônio líquido da Coari, a valor contábil, a ser in-
corporado ao patrimônio da Companhia, previamente elaborado pela
Apsis, com base nas demonstrações financeiras da Coari levantadas
em 30 de junho de 2011 ("Data-Base"), o qual foi rubricado pelos
membros da Mesa e arquivado na sede da Companhia, e cuja cópia,
após rubricada pela Secretária, fica fazendo parte integrante da pre-
sente ata. 7.6. aprovar, após posto em exame e discussão, o laudo
de avaliação do patrimônio líquido da Coari e da Companhia, a pre-
ços de mercado, para os fins do art. 264 da Lei nº 6.404/76, pre-
viamente elaborado pela Apsis, com base nas demonstrações finan-
ceiras da Coari e da Companhia, levantadas na Data-Base, o qual foi
rubricado pelos membros da Mesa e arquivado na sede da Compa-
nhia, e cuja cópia, após rubricada pela Secretária, fica fazendo parte
integrante da presente ata. 7.7. aprovar, após posto em exame e dis-
cussão, os termos e condições do Protocolo e Justificação de Incor-
poração da Coari Participações S.A. pela Brasil Telecom S.A., confor-
me aditado, bem como seus anexos e documentos pertinentes, firma-
do pelas administrações da Coari e da Companhia em 18 de janeiro
de 2012, o qual estabelece os termos e condições da incorporação da
Coari pela Companhia. O Protocolo e Justificação ora aprovado foi ru-
bricado pelos membros da Mesa e ficará arquivado na sede da Com-
panhia e a cópia, após rubricada pela Secretária, fica fazendo parte
integrante da presente ata. Tendo em vista os demais itens da ordem
do dia que preveem a incorporação da TNL pela Companhia, os acio-




