Petrobras sobre arrendamentos das Fafens

—
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que celebrou na
data de hoje com a empresa Proquigel Química S.A., empresa integrante do Grupo Unigel, contratos de
arrendamentos das suas fábricas de fertilizantes na Bahia (Fafen-BA) e em Sergipe (Fafen-SE), no valor
total de R$ 177 milhões para um período de 10 anos, prorrogáveis pelo mesmo período.
Os arrendamentos entrarão em vigor após a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) e a obtenção das licenças necessárias à operação pela Proquigel Química.
O processo para o arrendamento das Fafens seguiu os ritos da Lei Federal 13.303/2016 (Lei das Estatais).
Essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital da companhia,
visando à geração de valor para os nossos acionistas.
Sobre as unidades
A Fafen-BA é uma unidade de fertilizantes nitrogenados, localizada no Polo Petroquímico de Camaçari
no estado da Bahia, com capacidade de produção total de ureia de 1.300 t/dia. Também comercializa
amônia, gás carbônico e agente redutor líquido automotivo (Arla 32).
A Fafen-SE, localizada em Laranjeiras no estado de Sergipe, tem capacidade de produção total de ureia
de 1.800 t/dia. Também comercializa amônia, gás carbônico e sulfato de amônio.
Sobre a Unigel
A Unigel é uma empresa 100% brasileira e uma das maiores indústrias petroquímicas do país, atuando
nos negócios de estirênicos, acrílicos e fertilizantes. Possui unidades industriais tanto no Brasil como no
México. Sua base de clientes abrange diversos setores industriais como: papel e celulose, têxtil,
eletrônicos, embalagens, eletrodomésticos, construção civil, automotivo, agronegócios, mineração e
indústria química, atuantes no Brasil e no exterior.
A Proquigel é subsidiária da Unigel, cujas principais linhas de produtos são: acrilonitrila, metacrilato,
produtos para mineração e fertilizantes, sendo a maior produtora nacional de sulfato de amônia.
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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.

