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1.

1.1

t.2

INLEIDING

Algemeen

Dit is het tweede openbare verslag ex art. 227 van de Faillissementswet ("Fw") van de

bewindvoerder van PTIF (de "Bewindvoerder"). Het verslag bestrijkt de periode van 12

november 2016toT en met 75 maar120l7.

Voor zover in dit verslag geen melding wordt gemaakt van aangelegenheden die in het

vorige openbare verslag werden vermeld, zijn deze aangelegenheden hetzij afgewikkeld dan

wel hebben zich ten opzichte van de in het vorige verslag vermelde stand van zaken geen

vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan. In dit verslag worden de definities aaîge-

houden zoals gebruikt in het eerste verslag.

ln dit verslag geeft de Bewindvoerder op vereenvoudigde wijze de huidige stand van zaken

weer volgens de in Nederland geldende richtlijnen voor verslaglegging.

De Bewindvoerder heeft in de voorlopige surseance van betaling van PTIF te maken met een

aantal juridisch complexe waagstukken. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een

eveneens op PTIF van toepassing zijnde Braziliaanse gerechtelijke reorganisatieprocedure.

Die buitenlandse gerechtelijke reorganisatieprocedure heeft ook betrekking op andere

entiteiten van de gtoep van vennootschappen waarvan PTIF onderdeel uitmaakt.

De Bewindvoerder benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader

onderzoek en (in belangrijke mate) is gebaseerd op door het bestuur van PTIF, adviseurs van

PTIF en overige derden ter beschikking gestelde informatie en gedane mededelingen. In een

later stadium kan blijken dal deze informatie onjuist is. Omtrent de volledigheid en juistheid

van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

Aan dit openbare verslag enlof volgende openbare verslagen kunnen geen rechten worden

ontleend. Niets in dit openbare verslag kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van

aansprakelijkheid ofals afstand van enig recht.

Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden maakt de Bewindvoerder gebruik van de

(advies)diensten van CMS Derks Star Busmann N.V., Insolresearch en Soares Bumachar

Chagas Barros Advogados (Sao Paulo, Brazilië).

Informatie aan crediteuren

Voor verdere informatie over deze surseance van betaling verwijst de Bewindvoerder naar

de (overige) openbare verslagen en andere berichten die op www.cms-dsb.com/ptif (de

"Website") zijn of zullen worden gepubliceerd. De Bewindvoerder informeert crediteuren

zoveel mogelijk via de openbare verslagen.

Naast de openbare verslagen maakt de Bewindvoerder gebruik vaîzogeîaamde'Notices'aan

crediteuren. Hiervan wordt (bijvoorbeeld) gebruik gemaakt indien de informatie slechts op

één onderwerp betrekking heeft of indien er aanleiding bestaat om de informatie vanwege

een spoedeisend karakter al vóór de publicatie van het (eerstvolgende) openbare verslag te

delen.

Geinteresseerden kunnen zich via de Website ook aanmelden op de kosteloze CMS

Elektronische Alert Service. Deze service houdt in dat geinteresseerden automatisch een e-
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1.3

2.

2.1

mailbericht ontvangen zodra er nieuwe informatie (zoals een verslag of een Notice) op de

Website wordt gepubliceerd. Inmiddels maken 186 geinteresseerden gebruik van deze

service.

Dit verslag zal ook op de Website en in het centraal insolventieregister (www.rechtspraak.nl)

worden gepubliceerd. Een Engelse vertaling van dit openbare verslag zal zo spoedig

mogelijk beschikbaar worden gesteld via de Website. Bij (interpretatie)verschillen tussen de

Nederlandse en de Engelse versie van dit openbare verslag is de Nederlandse versie

doorslaggevend.

Bewindvoerder is geen adviseur van schuldeisers

De Bewindvoerder benadrukf dat de Braziliaanse RI (vergaande) gevolgen kan hebben voor

de (verhaals-)positie van (individuele) schuldeisers van PTIF. De Bewindvoerder geeft geen

advies aan schuldeisers over posities, rechten en verplichtingen. Op grond van art. 265 Fw

zaI de Bewindvoerder bij de behandeling van het door PTIF in Nederland aangeboden

akkoord wel schriftelijk verslag uitbrengen over dit akkoord.

Een schuldeiser dient zelfzijn/haar financiële- en/ofrechtspositie te beoordelen in het kader

van de Braziliaanse RI en de Nederlandse surseance van betaling en de wijze waarop in deze

(afzonderlijke) procedures gehandeld dient te worden en terzake zelfstandig financieel of
juridisch advies in te wiruren.

BELAI\GRIJKSTE ONTWIKKELINGEN VERSLAGPERIODE

De belangrijkste ontwikkelingen in de onderhavige verslagperiode zijn:

2JJ Het medio november 2016 door de Bewindvoerder samen met de bewindvoerder

van Coop in Rio de Janeiro gevoerde overleg met Oi S.4., PTIF, Coop en hun

adviseurs;

2.1.2 Het verzoek van de Bewindvoerder van 1 december 2016 aan de rechtbank

Amsterdam ex art. 242Fw om de voorlopige surseance van betaling van PTIF in te

trekken en bij dezelfde beschikking de faillietverklaring van PTIF uit te spreken;

2.I.3 Het verzoek van Citicorp van 4 januari 2017 aan de rechtbank Amsterdam ex art.

242 Fw om de voorlopige surseance van betaling van PTIF in te trekken en bij

dezelfde beschikking de faillietverklaring van PTIF uit te spreken;

2.I.4 De beschikking van de rechtbank Amsterdam van 2 februan201.7 waarbij de onder

2.1.2 en 2.1 .3 bedoelde verzoeken zijn afgewezen;

2.I.5 Het hoger beroep van Citicorp tegen de onder 2.1.4 bedoelde beschikking voor

zover die betrekking heeft op het verzoek van Citicorp ex art. 242Fw;

2.1.6 Het na de beschikkingen van de rechtbank door de Bewindvoerder met (het bestuur

van) PTIF en Oi S.A. en hun (Nederlandse en buitenlandse) adviseurs gevoerde

overleg over de verdere gang van zaken in aanloop naar de beoogde stemming over

het Nederlandse akkoord op 18 mei 2017.
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3. ACTIVITEITEN EN VENNOOTSCHAPPELIJKE STRUCTUUR

De Bewindvoerder verwijst naar het eerste openbare verslag.

In aanvulling daarop is van belang dat Oi S.A. in de visie van de Bewindvoerder in zodanige

mate het beleid van PTIF (en de overige RI Debiteuren) bepaalt, dat Oi S.A. als feitelijk

bestuurder van PTIF dient te worden beschouwd. Het bestuur van PTIF stelt dat zij voor haar

handelen in het kader van de Braziliaanse RJ en de Nederlandse surseance van betaling is

onderworpen aan richtlijnen van Oi S.A. De inhoud van deze richtlijnen is - ondanks een

daartoe strekkend verzoek van de Bewindvoerder - niet met de Bewindvoerder gedeeld.

4. DE BRAZILLIAANSE RJ.PROCEDURE

4.1 Algemeen

Oi is samen met enkele van haar dochtermaatschappijen (waaronder PTIF) betrokken in de

Braziliaanse RJ.

Naast Oi, PTIF en Coop gaat het om Oi Móvel S.4., Telemar Norte Leste S.4., Copart 4

Participações S.A. en Copart 5 Participações S.A. (de RJ Debiteuren)'

PTIF en Coop zijn dus onderworpen aan twee afzonderlijke, naast elkaar bestaande,

gerechtelijke reorganisatieprocedures: de Braziliaanse RJ (onderworpen aan Braziliaans

recht) en de Nederlandse voorlopig verleende surseance van betaling (onderworpen aan

Nederlands recht).

De Bewindvoerder verwijst naar hoofdstuk 3 van het eerste openbare verslag van 11

november 2016 voor meer informatie over (de achtergronden van) deBraziliaanse RJ.

4.2 Consolidatie

De RJ Debiteuren streven ten aaruien van de Braziliaanse RJ en het RJ Plan een

geconsolideerde afwikkeling na, welke consolidatie ook doorwerkt in het door PTIF in

Nederland gedeponeerde ontwerp van een akkoord.

Hoewel er juridisch geen sprake is van het samenvoegen van veÍnogens van verschillende

rechtspersonen, kan de geconsolideerde afwikkeling vanuit een economisch perspectief wel

als zodanig worden beschouwd. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan een

consolidatie zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de voldoening van de

vorderingen van de schuldeisers van PTIF. De Bewindvoerder vermoedt dat er in het

onderhavige geval sprake is van een verslechtering van de verhaalspositie voor de

schuldeisers van PTIF.

De Bewindvoerder heeft PTIF verzocht om hem en de gezamenlijke schuldeisers van PTIF

(cijfermatig) inzicht te geven in de gevolgen van de voorgenomen consolidatie voor de

schuldeisers van PTIF. Tot op heden heeft PTIF naar de mening van de Bewindvoerder geen,

althans onvoldoende, inzicht aan de Bewindvoerder en de gezamenlijke schuldeisers van

PTIF verschaft.

PTIF heeft in dit kader jegens de Bewindvoerder onder andere het standpunt ingenomen dat

het gebruikelijk is dat in het kader van onderhandelingen over een aangeboden akkoord,

eveneens onderhandeld kan worden door schuldeisers over de aan hen te verstrekken

informatie.
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De Bewindvoerder en PTIF blijven over dit onderwerp van mening verschillen.

De in de Braziliaanse RJ gedeponeerde crediteurenlijst

De RJ Debiteuren hebben in de Braziliaanse RI de keuze gemaakt om één gezamenlijke

crediteurenlijst te publiceren. Aan de hand van die lijst kan niet worden beoordeeld wie van

de RJ Debiteuren de debiteur is van een op die lijst geplaatste vordering, hetgeen naar de

mening van de Bewindvoerder een beoordeling van de gevolgen van de consolidatie

onmogelijk maakt.

De Bewindvoerder acht transparantie van essentieel belang en heeft in dat kader PTIF en de

overige RJ Debiteuren dan ook verzocht om alsnog over te gaan tot publicatie, althans ter

beschikkingstelling, van niet-geconsolideerde crediteurenlijsten. Op het verzoek van de

Bewindvoerder is afwijzend gereageerd door PTIF en de overige RJ Debiteuren.

Ook crediteuren van de RJ Debiteuren hebben vergelijkbare verzoeken gedaan, die zijn

afgewezenen zij procederen hierover in Brazilië tegen de RJ Debiteuren.

De wijze waarop crediteurenlijsten in eenBraziliaanse RI samengesteld dienen te worden

om te voldoen aan de daartoe geldende vereisten, dient beoordeeld te worden op grond van

de geldende Braziliaanse wet- en regelgeving. Het is de Bewindvoerder bekend dat vragen

daaromtrent aanhangig zijn blj de Braziliaanse rechter. De Bewindvoerder heeft zijn

standpunt omtrent transparantie en het publiceren van niet-geconsolideerde lijsten bij de

Braziliaanse rechter kenbaar gemaakf .

De Braziliaanse rechter heeft op 12 december 2016 beslist dat de gepubliceerde

geconsolideerde crediteurenlijst in overeenstemming was met de vereisten naar Braziliaans

recht. Er bestaat, indien eenmaal rechtsgeldig een (geconsolideerde) crediteurenlijst is

gepubliceerd, naar Braziliaans recht geen verplichting om in aanvulling daarop alsnog een

niet-geconsolideerde crediteurenlijst te publiceren. Wel heeft een crediteur volgens de

Braziliaanse rechter het recht om deze informatie zelf br1 de RJ Debiteuren op te wagen.

Dit heeft de Bewindvoerder naar aanleiding van de beslissing van de Braziliaanse rechter

dan ook bij PTIF gedaan, zulks tevergeefs. Dit geldt ook voor andere crediteuren.

De definitieve crediteurenlijst (de zogeheten Second Creditors List) dient nog te worden

gepubliceerd. De Braziliaanse bewindvoerders (PwC en Wald) hebben tot 4 april 2017 de

gelegenheid deze crediteurenlijst bij de Braziliaanse faillissementsrechter in te dienen, die

deze vervolgens zal publiceren. De datum van publicatie van de Second Creditors List is

bepalend voor verdere termijnen en deadlines die in de Braziliaanse RJ gaan lopen.

Overleg van de Bewindvoerder met PTIF en de overige RJ Debiteuren in Brazilië

Medio november 2016 heeft de Bewindvoerder - samen met de bewindvoerder van Coop -
in Rio de Janeiro een (tweede) overleg gevoerd met vertegenwoordigers van het bestuur van

Oi S.4., het bestuur van PTIF, het bestuur van Coop en een internationaal team van

advocaten van deze partijen.

De Bewindvoerder heeft met dit overleg in de eerste plaats nagestreefd dat PTIF opkomt
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voor haar eigen schuldeisersbelang, omdat dit naar de mening van de Bewindvoerder niet

alleen in haar eigen belang is maar ook in het belang van haar schuldeisers. Het belangrijkste

actief van PTIF is immers de intercompany vordering van circa € 3,8 miljard op Coop. De

Bewindvoerder is van mening dat de waarde van die vordering ten goede moet komen aan de

schuldeisers van PTIF.

In de tweede plaats heeft de Bewindvoerder getracht zodanige informatie te verkrijgen dat

een objectieve beoordeling kan plaatsvinden van de gevolgen van de voorgestelde

geconsolideerde wijze van afwikkeling en om te ontzenuwen dat er sprake is van benadeling

van schuldeisers.

In de derde plaats heeft de Bewindvoerder getracht om een "level playingfield" te realiseren

op basis waarvan alle betrokken partijen in alle objectiviteit tot beslissingen kunnen komen.

In de vierde plaats heeft de Bewindvoerder duidelijk gemaalf dat hij zich niet verzet tegen

een samenloop van de Nederlandse surseance van betaling en de Braziliaanse RJ Procedure.

De Bewindvoerder heeft tijdens het overleg nogmaals duidelijk gemaakf dat PTIF zich

biruren de Braziliaanse RI Procedure niet zodanig mag gedragen dat dit indruist tegen (de

strekking van) de Nederlandse regeling omtrent surseance van betaling, alsmede de belangen

van de gezamenlijke schuldeisers van PTIF.

Het overleg is wat de Bewindvoerder betreft teleurstellend verlopen. Oi S.A. en PTIF blijven

zonder nadere onderbouwing vasthouden aan het standpunt dat een geconsolideerde

afrvikkeling in het belang is van de Oi Groep, PTIF en haar schuldeisers. Oi S.A. en PTIF

waren niet bereid om op dat moment aanvullende informatie beschikbaar te stellen en er

bestond in hun visie geen aanleiding om op een andere wijze te handelen ten aatuien van de

intercompany vordering op Coop dan thans is voorzien in het RJ Plan. In deze opstelling is

nadien geen verandering gekomen.

Mede naar aanleiding van de uitkomst van deze bespreking en overleg met de rechter-

commissaris heeft de Bewindvoerder besloten om de rechtbank Amsterdam op grond van art'

242 Fw te verzoeken om de (voorlopig) verleende surseance van betaling in te trekken. De

Bewindvoerder heeft PTIF hierover tijdig voor indiening van het intrekkingsverzoek geinfor-

meerd.

De bewindvoerder van Coop heeft eveneens besloten een intrekkingsverzoek in te dienen in

de voorlopige surseance van Coop.

Onderhandelingen met schuldeisers in de Braziliaanse RJ; bezwaren tegen het RJ Plan

Oi S.A. en PTIF hebben de Bewindvoerder meegedeeld dat in de Braziliaanse RI

onderhandelingen met schuldeisers worden gevoerd over het RJ Plan. Voor zover de

Bewindvoerder heeft kunnen constateren mede afgaande op mededelingen van

schuldeisers en hun adviseurs en in Rio de Janeiro aanharryig gemaakte procedures -
verlopen deze onderhandelingen moeizaam.

Sommige gfoepen van schuldeisers (bondholders) stellen zich op het standpunt dat er met

hen helemaal niet wordt gesproken of onderhandeld. De Bewindvoerder krijgt hierover

tegenstrijdige berichten en omdat de Bewindvoerder niet betrokken is bij gesprekken/onder-

4.5

7cMS-AMS/ìVIG-DB-KZ-CKI I I 602199 / 63 I 64"1 1.1



ç/¡y¡/5/
Law.Tax

handelingen in Brazilië is het voor hem moeilijk, zo niet ondoenlijk, om vast te stellen wat er

werkelijk gaande is.

Met name het overleg met twee groepen bondholders (die het onderling overigens ook niet

eens zijn - noch lijken te kururen worden - over een gezamenlijke aanpaþ die elk

bondholders met vorderingen van enkele miljarden euro's zeggen te vertegenwoordigen (de

groep waartoe Capricorn/Aurelius behoort en de zogeheten Moelis Groep) verloopt - voor

zover de Bewindvoerder dit kan overzien - uiterst moeizaam.

Tegen het RJ plan zijn voorts door verschillende schuldeisers van de RJ Debiteuren in

Brazilië ernstige bezwaren kenbaar gemaakt. De Bewindvoerder heeft ook zijn bezwaren

tegen het RJ Plan aan PTIF en haar adviseurs kenbaar gemaakt, welke - verkort

weergegeven - het volgende inhouden:

(a) aan PTIF als schuldeiser wordt geen (adequate) vergoeding op haar vordering op

Coop aangeboden;

(b) het RJ plan bevoordeelt de aandeelhouders van de RJ Debiteuren (lees: OI S.A.)

ten nadele van de schuldeisers van de RJ Debiteuren in het algemeen en ten nadele

van de schuldeisers van PTIF in het bijzonder;

(c) het RJ plan voorziet in een geconsolideerde afwikkeling waarbij geen rekening

wordt gehouden met de individuele posities van de RJ Debiteuren, terwijl PTIF

weigert aan de Bewindvoerder uit te leggen waarom haar schuldeisers hierdoor niet

worden benadeeld.

De Bewindvoerder en PTIF hebben tot nu toe over deze fundamentele punten en bezwaren

geen overeenstemming kunnen bereiken.

De tegen de Bewindvoerder gevraagde (voorlopige) voorzieningen

Op 28 november 2016 hebben de RI Debiteuren bij de Braziliaanse rechter een verzoek

ingediend dat ertoe strekt:

(a) vast te stellen dat de Bewindvoerder zich niet (zonder toestemming van de

Braziliaanse rechter) kan mengen in de Braziliaanse RJ en het bestuur van PTIF

voor zover dat de Braziliaanse RJ schaadt;

(b) de Bewindvoerder, op straffe van een dwangsom, te verbieden om invloed uit te

oefenen op handelingen van het bestuur van PTIF;

(c) de Bewindvoerder te verbieden op enigerlei wijze te beschikken over de door PTIF

gehouden ADR's (zie daarover ook paragraaf 8.3 van het eerste openbare verslag).

Bij wijze van voorlopige voorziening is het verzoek onder (c) toegewezen zonder dat de

Bewindvoerder is gehoord. De Bewindvoerder heeft hoger beroep ingesteld tegen deze

beslissing van de Braziliaanse rechter.

De Bewindvoerder heeft ook verweer gevoerd tegen de verzoeken onder (a) en (b). In de

kem komt het verweer van de Bewindvoerder erop neer dat (i) hij is aangesteld met het oog

op de belangen van crediteuren van PTIF en dat (ii) de (wettelijke) taken van een

4.6
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bewindvoerder met zich brengen dat hij zich ervoor inspant dat het bestuur van PTIF geen

handelingen verricht die nadelig zijn voor crediteuren van PTIF.

Op de verzoeken was in de onderhavige verslagperiode nog niet beslist.

HET VERZOEK TOT INTREKKING VAI\ DE SURSEAI{CE VAN BETALING

Het verzoek van de bewindvoerder op grond van242Fw

Eind november 2016 constateerde de Bewindvoerder dat hij en PTIF op meerdere punten

andere conclusies trokken over hetgeen van PTIF verlangd mag worden in de bijzondere

omstandigheid dat deze niet alleen handelta ls schuldenaar in een Nederlandse (voorlopig)

verleende surseance van betaling en de Braziliaanse RI, maar eveneens handelt als

schuldeiser van Coop.

De Bewindvoerder was van oordeel dat er aanleiding bestond om een verzoek tot intrekking

van de (voorlopig) verleende surseance van betaling ex art. 242 Fw te richten aan de

rechtbank Amsterdam en om de verschillende standpunten ter beoordeling aan de rechtbank

voor te leggen.

De Bewindvoerder heeft op 1 december 2016 een daartoe strekkend verzoek op grond van

artikel 242 Fw ingediend. Op 20 december 2016 heeft de Bewindvoerder zijn standpunten

nader toegelicht in een aanvullend verzoekschrift.

Op 4 januai 2Ol7 heeft ook Citicorp (de trustee van de door PTIF uitgegeven Notes, zie

alinea 10.2 vanhet eerste openbare verslag) een verzoek ex art.242Fw tot intrekking van de

surseance van betaling ingediend. PTIF heeft op 10 januari 2017 een verweerschrift

ingediend.

Op 12 januari 2017 zljn de verzoeken van de Bewindvoerder en Citicorp mondeling

behandeld door de rechtbank Amsterdam. Hetzelfde geldt voor de in de surseance van Coop

ingediende vergelijkbare verzoeken van de bewindvoerder van Coop en Citadel c.s.

De beschikking van de rechtbank Amsterdam van 2lebrutri20l7

Bij beschikking van 2 februan 2017 heeft de rechtbank Amsterdam de verzoeken van de

Bewindvoerder en Citicorp afgewezen. De beschikking van de rechtbank is gepubliceerd op

www.rechtspraak.nl (ECLI:NL:RBAMS:2017:646) en op de Website. Op de Website is ook

een Engelse vertaling van de beschikking gepubliceerd.

In de voorlopige surseance van Coop heeft de rechtbank Amsterdam een inhoudelijk wijwel

identieke beschikking gewezen. De beschikking van de rechtbank inzake Coop is eveneens

gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (ECLI:NL:RBAMS:2017:645). De Bewindvoerder ver-

wijst voor meer informatie naar het tweede openbare verslag van de bewindvoerder van

Coop van 3 maart20l7.

De beslissing van de rechtbank houdt niet alleen in dat de (voorlopig) verleende surseance

van betaling thans gecontinueerd wordt. De rechtbank heeft in een aantal overwegingen

richting gegeven met betrekking tot de wijze waarop PTIF en de Bewindvoerder zich in de

bijzondere omstandigheden van deze surseance van betaling dienen te gedragen. Naar het

oordeel van de Bewindvoerder maakt de beslissing van de rechtbank onder andere duidelijk

dat PTIF haar handelwijze op meerdere punten zal dienen aante passen'
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Met deze beschikking zijn de feitelijke omstandigheden die de Bewindvoerder in het verzoek

ex art. 242 Fw naar voren heeft gebracht niet weggenomen en deze maken naar de mening

van de Bewindvoerder een andersluidende beslissing mogelijk. Niettemin heeft de

Bewindvoerder afgezien van het instellen van hoger beroep tegen de beschikking van 2 fe-

bruan2}l7.

De Bewindvoerder meent dat de rechtbank onder meer in r.o. 8.21 het bestuur van PTIF

duidehjk richting heeft gegeven door (onder meer) te overwegen dat samenwerking van (het

bestuur van) PTIF met de Bewindvoerder noodzakelijk is om - ook - de Nederlandse

surseance van betaling tot een goed einde te brengen. PTIF zal de Bewindvoerder in staat

dienen te stellen om zijn taak behoorlijk te vervullen.

De Bewindvoerder en PTIF zijn sinds 2 februari 2017 in overleg over de wenselijke en

noodzakelijke stappen die in de komende periode gezet dienen te worden, mede in verband

met de door de rechtbank vastgestelde data voor indiening van vorderingen (4 mei 2017) en

de stemming over het in Nederland aangeboden akkoord (18 mei2017).

Hoger beroep

Citicorp heeft hoger beroep ingesteld tegen de beschikking van 2 februari 2017. Het

gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat de mondelinge behandeling op 29 maart 2017 om

13.30 uur zal plaatsvinden.

In de surseance van Coop heeft Citadel eveneens hoger beroep ingesteld tegen de

beschikking van de rechtbank. Het gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat de mondelinge

behandeling op 29 maarI2017 om09.30 uur zal plaatsvinden.

F'INANCIELE KERNGEGEVENS

De Bewindvoerder verwijst naar het eerste openbare verslag.

PERSONEEL

De Bewindvoerder verwijst naar het eerste openbare verslag.

ACTIVA

De vordering op Coop

Het belangrijkste actief van PTIF is de vordering op Coop ter hoogte van circa € 3,8 miljard.

Het betreft een vordering uit hoofde van een door PTIF aan Coop verstrekte geldlening

welke is onderworpen aan Braziliaans recht.

Coop is ook onderworpen is aan de Braziliaanse RJ. Aan Coop werd ook (voorlopig)

surseance van betaling verleend. Door Coop is daarbij ook een ontwerp akkoord

gedeponeerd. Het is thans onzeker welke waarde aan deze vordering toegekend dient te

worden. Naar verwachting zal Coop niet in staat zijn om de nominale waarde van deze

vordering aan PTIF te voldoen.

De Bewindvoerder kwalificeert de wijze waarop PTIF als schuldeiser van deze

intercompany vordering optreedt als beheers- enlof beschikkingsdaden als bedoeld in artikel

228Fw.

5.3

8.
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De rechtbank Amsterdam oordeelde in de beschikking van 2 februari 2017 (zie r.o. 8.3 sub i
van de beschikking en alinea 5.2 van dit verslag) dat PTIF als financieringsmaatschappij van

de Oi Groep haar handelen mede moet laten leiden door de gerechtvaardigde belangen van

Oi S.A. en de aan haar gelieerde (rechts-)personen.

De Bewindvoerder meent dat PTIF haar handelen daarnaast mede moet laten leiden door

haar eigen gerechtvaardigde belang als schuldeiser van Coop en het belang van haar

schuldeisers daarbij. De Bewindvoerder was, is en blijft van mening dat een

belangenafweging in de gegeven omstandigheid (het feit dat ten aarz;ien van PTIF een

insolventieprocedure is geopend) meI zich dient te brengen dat het belang van Oi S.A. en de

aan haar gelieerde (rechts-)personen ondergeschikt is aaî het hiervoor bedoelde

(schuldeisers)belang van PTIF. De Bewindvoerder heeft PTIF schriftelijk verzocht om haar

gedragingen zodanig te laten zijn dat dit belang daadwerkelijk wordt nagestreefd. De

Bewindvoerder is van oordeel dat de huidige gedragingen van PTIF daarvan geen althans

onvoldoende blijk geven. De Bewindvoerder heeft PTIF geïnformeerd dat door hem - thans

- geen medewerking, machtiging of toestemming wordt gegeven aan of voor de huidige

þassieve) houding van PTIF als schuldeiser van Coop.

PTIF meent daarentegen dat het belang van zowel Oi S.4., de aan haar gelieerde (rechts-)

personen, PTIF en haar schuldeisers voldoende wordt gewaarborgd met haar strategie om het

RJ Plan aan Te bieden en te steunen. De Bewindvoerder meent echter dat PTIF vooralsnog

onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt dathaar eigen conclusie gerechtvaardigd is.

In de komende periode zal nader overleg plaatsvinden over wijze waarop PTIF het beheer

wenst te voeren met betrekking tot deze intercompany vordering en op welke wijze zij

daarover wenst te beschikken. In de komende periode zaI in dat kader onder andere een

beslissing genomen moeten worden over de manier waarop PTIF als schuldeiser van Coop

zal stemmen op het door Coop aangeboden surseance akkoord.

De Bewindvoerder is overigens van mening dat een nadere cijfermatige analyse noodzakelijk

is om een objectieve waarde van deze intercompany vordering vast te stellen. Er is thans

geen sprake van een eensluidende zienswijze van PTIF en de Bewindvoerder over de wijze

van waardering van deze intercompany vordering.

De vorderingen op Timor Telecom

PTIF heeft een vordering uit hoofde van een geldlening op Timor Telecom S.A. (een

groepsmaatschappij van Oi die niet in de Braziliaanse RJ is betrokken, hiema "Timor
Telecom") ter hoogte van circa C 19,4 miljoen.

Op 13 december 2016 is door de Oi Groep een persbericht uitgebracht waarin werd

aangekondigd dat de Oi Groep een bod op haar belang in Timor Telecom had ontvangen van

Investel Communications Limited ("Investel"). Onderdeel van dit bod is de terugbetaling

van de door PTIF aan Timor Telecom verstrekte lening. Oi Groep heeft het bod ter

goedkeuring aan de Braziliaanse rechter voorgelegd.

De Oi Groep (waaronder PTIF) is voornemens om de financiële afwikkeling van de

transactie te laten plaatsvinden via een geblokkeerde (gerechtelijke) bankrekening in

Braztllë, zodat he: betaalde bedrag te zljner tijd beschikbaar is voor de door de Oi Groep

onder het RJ Plan te verrichten betalingen.

8.2
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PTIF is geen verkoper van het betreffende belang in Timor Telecom, zodat de

Bewindvoerder geen rol heeft ten aanzíen van dat deel van de voorgenomen transactie. Ten

aanzienvan het deel van de transactie dat betrekking heeft op de terugbetaling van de lening

heeft PTIF en daarmee de Bewindvoerder echter wel een betrokkenheid.

De Bewindvoerder kwalificeert het aanwijzen door PTIF van een betaaladres als een

beheers- en/of beschikkingsdaad. De Bewindvoerder heeft PTIF kenbaar gemaakt dat hij

vooralsnog geen medewerking, machtiging of bijstand verleent aan het aanwijzen van een

ander betaaladres dan de door PTIF in Nederland aangehouden bankrekening, zodat PTIF

onbevoegd is om enige bankrekening - ongeacht de houder erloftenaamstelling daarvan -
buiten Nederland aante wijzen als betaaladres.

De Bewindvoerder acht het van belang dat een door PTIF te ontvangen bedrag rechtstreeks

wordt ontvangen op haar Nederlandse bankrekening, zodat dit bedrag daadwerkelijk en

rechtstreeks in de afwikkeling van de in Nederland verleende (voorlopige) surseance van

betaling kan worden betrokken zonder dat een vrijgave van een andere buitenlandse

bankrekening dient plaats te vinden.

De Bewindvoerder heeft PTIF verzocht om te bevestigen dat zij exclusief haar Nederlandse

bankrekening als betaaladres zal aanwijzen. In de onderhavige verslagperiode heeft de

Bewindvoerder - ondanks herhaalde verzoeken daartoe - deze bevestiging niet ontvangen.

De Bewindvoerder heeft daarop een daartoe strekkend verzoek bij de Braziliaanse

faillissementsrechter ingediend.

De door PTIF gehouden aandelen in Oi

PTIF houdt - volgens opgave van het bestuur van PTIF aan de Bewindvoerder ten tijde van

het verlenen van de (voorlopige) surseance van betaling - voor circa € 137 miljoen aan ADR

(American Depositary Receipt) aandelen in Oi (de "AI)R's"). De Bewindvoerder heeft

begrepen van het bestuur van PTIF dat deze ADR's in waarde fluctueren.

De Oi Groep heeft bij de Braziliaanse rechter een verzoek ingediend dat ertoe strekt de

Bewindvoerder te verbieden op enigerlei wijze te beschikken over de ADR's. Het verzoek is

- middels een voorlopige voorziening en zonder dat de Bewindvoerder is gehoord -
toegewezen en de Bewindvoerder heeft tegen deze voorlopige voorziening hoger beroep

ingesteld. De Bewindvoerder meent (onder andere) dat de voorlopige voorziening misplaatst

is, mede omdat een bewindvoerder op grond van de Faillissementswet toch niet zonder

medewerking van de schuldenaar (PTIF) over goederen van de schuldenaar kan beschikken.

Banksaldi

De Bewindvoerder verwijst naar het eerste openbare verslag.

ADMINISTRATIE

Jaarrekening 2015

PTIF heeft overleg gevoerd met een accountantskantoor over een opdracht met betrekking

tot het vaststellen van dejaarrekening van PTIF over het boekjaar 2015 en de verkrijging van

de benodigde accountantsverklaring.

Uiteindelijk heeft het desbetreffende accountantskantoor aangegeven deze werkzaamheden

8.3
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niet te zullen verrichten. De Bewindvoerder heeft het bestuur van PTIF gewezen op zljn
wettelijke verplichtingen rondom de opstelling van de jaarrekening over 2015 (en eventuele

volgendejaren).

Fiscaal advies

Meijburg & Co ("Meijburg") is de vaste fiscaal adviseur van PTIF (en andere entiteiten van

de Oi Groep, waaronder ook Coop). De fiscale aangifteverplichtingen lopen tijdens een

surseance van betaling onverminderd door. PTIF acht het van belang dat de dienstverlening

door Meijburg wordt gecontinueerd en heeft hierover overleg gevoerd met Meijburg. Dit
overleg heeft ertoe geleid dat tussen PTIF - met instemming van de Bewindvoerder - en

Meijburg afspraken zijn gemaakf over het voortzetten van de dienstverlening tijdens de

surseance van betaling.

Aanmelden vorderingen

De Bewindvoerder heeft de schuldeisers van PTIF in de Notice van 4 oktober 2016 verzocht

om vooralsnog geen vorderingen aan te melden.

In de komende weken zal een nadere instructie worden gegeven over de wijze waarop

vorderingen aangemeld dienen te worden en hoe crediteuren te zljner tijd zullen kunnen

stemmen over het akkoord.

Hierbij is mede van belang dat eventueel door de rechtbank nog nadere bepalingen gemaakt

dienen te worden ex artikel 225 Fw om de procedure voor stemming op het ontwerp van het

akkoord voor obligatiehouders als materiele belanghebbende partijen "achter" de notes vast

te stellen. De Bewindvoerder voert hierover thans overleg met PTIF, Citicorp en hun

adviseurs. Het feit dat Citicorp tevens hoger beroep heeft ingesteld tegen de beschikking van

de rechtbank Amsterdam van 2 februan 2017 bemoeilijkt het overleg.

Ter vermijding van misverstanden benadrukt de Bewindvoerder dat het voorgaande

uitsluitend betrekking heeft op het aanmelden van vorderingen in de Nederlandse surseance

van betaling en het stemmen op het Nederlandse akkoord.

Ten aatuien van de Braziliaanse RI geldt dat alle schuldeisers van PTIF zelfstandig dienen

op te komen voor hun belangen in de Braziliaanse RJ en zij (bijvoorbeeld) zullen moeten

nagaaî of hun vorderingen op de juiste wijze zijn opgenomen in de in die procedure

gepubliceerde en te publiceren lijsten van schuldeisers.

Elke schuldeiser dient zelf (uridisch) advies in te winnen over te nemen vervolgstappen en

zo nodig contact op te nemen met de Brazlliaanse bewindvoerders over in dit verband

noodzakelijke stappen.

PROCEDURES EN RECHTSMAATREGELEN TEGEN PTIF

Procedure Meijburg

De in het eerste openbare verslag vermelde procedure van Meijburg is inmiddels

doorgehaald. PTIF heeft - met instemming van de Bewindvoerder - met Meijburg afspraken

gemaakt over het continueren van de dienstverlening.

10.
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Procedure Capricorn en Syzygy

De Bewindvoerder verwijst naar het eerste openbare verslag.

PTIF is (nog) niet in de procedure verschenen en de rechtbank heeft tegen PTIF verstek

verleend. Omdat enkele medegedaagden van PTIF wel in de procedure zijn verschenen heeft

de rechtbank vooralsnog geen (verstek-) vonnis gewezen tegen PTIF.

T]RENBESTEDING EN VOLGEND VERSLAG

Urenbesteding

In de periode waarop dit verslag betrekking heeft, hebben de Bewindvoerder en zijn team

van medewerkers in totaal 1.182 uren besteed aan de surseance van betaling van PTIF.

Plan van aanpak

In de komende verslagleriode zullen de werkzaamheden van de Bewindvoerder zien op

nader overleg met PTIF over de wijze van samenwerking tussen het bestuur van PTIF en de

Bewindvoerder, de verdere ontwikkelingen in de Braziliaanse RI en de noodzakelijke

voorzieningen voor de zitting van 18 mei 2017. Verder zal de Bewindvoerder overleggen

over de wijze waarop PTIF beheers- en of beschikkingsdaden verricht dan wel wenst te

verrichten ten aanzien van haar vermogensbestanddelen. Dit betreft onder andere de wijze

waarop PTIF als schuldeiser van Coop wenst te handelen ten aanzíen van het door Coop

gedeponeerde ontwerp van een akkoord. Ook de wijze waarop deze intercompany vordering

in de afhandeling van deBraziliaanse RJ betrokken dient te worden en de afstemming tussen

deBraziliaanse RI en de Nederlandse (voorlopige) surseance van betaling zullen onderwerp

zijnvannader overleg.

Indiening volgend verslag

Een volgend verslag zal, tenzlj bijzondere ontwikkelingen een eerder verslag noodzakelijk

maken, over drie maanden worden gepubliceerd.

Amsterdam,24 maart20l7

J.L.M. Groenewegen

Bewindvoerder
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