Petrobras sobre manifestação de interesse de ativos de E&P

—
Rio de Janeiro, de 15 de outubro de 2019 - A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao
comunicado divulgado em 30/09/2019, informa que estendeu até o dia 21/10/2019 o prazo de
notificação para as empresas expressarem seu interesse na oportunidade referente à venda de oito
blocos exploratórios em terra, localizados na Bacia do Recôncavo. Não há prejuízo para as empresas
que já manifestaram seu interesse.
O prazo para o envio do Acordo de Confidencialidade assinado e dos demais documentos previstos no
Teaser passou para 25/10/2019.
O Teaser ajustado está disponível no site da Petrobras: www.petrobras.com.br/ri
As etapas subsequentes serão informadas oportunamente ao mercado.
Essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da
Companhia, visando à geração de valor para os nossos acionistas.

Sobre os blocos exploratórios
Os oito blocos exploratórios em terra, no Estado da Bahia, compreendem as concessões REC-T32_R12, REC-T-40_R12, REC-T-50_R12, REC-T-51_R12, REC-T-52_R12, REC-T-60_R12, REC-T61_R12 e REC-T-70_R12. Os blocos estão localizados em área com infraestrutura instalada e sistema
petrolífero comprovado, próximos de campos em produção. A Petrobras detém 100% de participação
nestas oito concessões. As ofertas deverão ser realizadas por bloco.
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