Esclarecimento sobre Notícias
—
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
informa que recebeu o Ofício nº 172/2019/CVM/SEP/GEA-1, que solicita o
seguinte esclarecimento:

Ofício nº 172/2019/CVM/SEP/GEA-1
“ Senhor Diretor,
1. Reportamo-nos à notícia veiculada em 28.05.2019, na mídia Época
Negócios, seção Empresa, sob o título: “Petrobras se aproxima da
venda de dois campos maduros, dizem fontes”, em que constam as
seguintes afirmações:
A Petrobras está perto da venda de dois campos de petróleo
offshore, em um processo que pode alcançar cerca de 1 bilhão de
dólares e auxiliaria a estatal em sua busca pela redução de
dívidas.
Um prazo até 5 de junho foi estabelecido pela petroleira para o
recebimento das ofertas finais por seus campos petrolíferos de
Pampo e Enchova, no litoral do Rio de Janeiro, disseram duas
fontes com conhecimento do tema, que solicitaram anonimato
para a discussão de assuntos confidenciais.
Empresa independente de petróleo, a Trident Energy, apoiada
pela gestora de private equity Warburg Pincus, lidera a disputa,
ainda que a Petrobras tenha convidado outras companhias para
enviarem suas ofertas, incluindo a PetroRio, sediada no Rio de
Janeiro, e um consórcio entre a EIG Global Energy Partners e a
firma brasileira Ouro Petro Óleo e Gás, afirmaram as fontes.

2. A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à
veracidade da notícia, e, caso afirmativo, explique os motivos pelos
quais entendeu não se tratar de fato relevante, bem como comente
outras informações consideradas importantes sobre o tema.”

Esclarecimento

Em atendimento ao Ofício nº 172/2019/CVM/SEP/GEA-1, a Petrobras
esclarece que o projeto de desinvestimento em águas rasas dos Polos
Enchova e Pampo, localizados no Estado do Rio de Janeiro, é um processo
competitivo que segue a Sistemática de Desinvestimentos da companhia,
alinhada às disposições do procedimento especial de cessão de direitos de
exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto 9.355/2018.
Nesse sentido, foram divulgados Fato Relevante e Comunicados ao
Mercado em 28/07/2017, 04/10/2017 e 27/02/2018 informando,
respectivamente, sobre a divulgação da oportunidade (teaser), o início da
fase não vinculante e o início da fase vinculante desse projeto.
Atualmente, o projeto está na fase de apresentação das ofertas finais
pelos potenciais interessados, não sendo possível, no momento, confirmar
o comprador, bem como o valor da melhor oferta.
Uma vez concluída tal fase, a transação será submetida à aprovação pelos
órgãos competentes da Petrobras, e as etapas subsequentes serão
divulgadas ao mercado de acordo com a sua Sistemática de
Desinvestimentos.

