Petrobras assina contratos para venda de campos
terrestres na Bacia Potiguar
—
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que
assinou hoje, com a empresa Central Resources do Brasil Produção de Petróleo Ltda., contratos
para a venda da totalidade de sua participação nos campos terrestres de Ponta do Mel e
Redonda, localizados no Estado do Rio Grande do Norte.
O valor da venda é de US$ 7,2 milhões, a serem pagos integralmente no fechamento da
transação, sem considerar os ajustes devidos.
A produção de petróleo dos campos Ponta do Mel e Redonda, no primeiro semestre de 2019,
totalizou cerca de 540 bbl/dia. As descobertas desses campos, ocorridas nos anos de 1984 e 1987
foram resultados de contratos de prestação de serviços para exploração de petróleo com
cláusula de risco (os chamados “Contratos de Risco”), atualmente detidos pela Central
Resources. Através destes contratos, a empresa contratante explorou as áreas delimitadas, por
sua conta e risco, e em função das descobertas petrolíferas, adquiriu o direito de receber da
Petrobras uma participação financeira sobre o resultado líquido dos campos.
O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, tais como a
aprovação pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
A operação está de acordo com a Sistemática para Desinvestimentos da Petrobras e com as
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.
A transação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da
companhia, visando à geração de valor para os nossos acionistas.
A Central Resources do Brasil Produção de Petróleo Ltda. é uma empresa operadora de óleo e
gás, vinculada ao Grupo Central Resources, com foco no redesenvolvimento de campos maduros
terrestres. Atualmente desempenha atividades de operação petrolíferas no Rio Grande do Norte
e no Espírito Santo.
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Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção
21E da lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia.
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previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não, pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia
podem diferir das atuais expectativas, e, o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.

