Petrobras assina contratos de afretamento para Marlim
—
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que assinou cartas
de intenção com a empresa japonesa Modec (Unidade de Marlim 1) e a empresa malasiana Yinson (Unidade
de Marlim 2), para o afretamento de duas plataformas do tipo FPSO. As unidades serão utilizadas no
projeto de desenvolvimento da produção da revitalização dos campos de Marlim e Voador - módulos 1 e
2, localizados na Bacia de Campos.
As plataformas serão instaladas a cerca de 150 km da costa brasileira, em lâminas d'água de
aproximadamente 670 metros (FPSO Marlim 1) e 930 metros (FPSO Marlim 2).
Os dois projetos terão capacidades de processar até 80 mil bpd (FPSO Marlim 1) e 70 mil bpd (FPSO Marlim
2) de petróleo e 7 milhões de m³/dia (FPSO Marlim 1) e 4 milhões de m³/dia (FPSO Marlim 2) de gás natural.
O início da produção está previsto para os anos de 2022 e 2023, conforme Plano de Negócios e Gestão
2019-2023. As unidades serão operadas e afretadas por 25 anos.
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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. Os termos:
“antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a identificar tais 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.

