Petrobras conclui a venda da PO&GBV
—
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao
comunicado de 31/10/2018, informa que finalizou hoje a venda, para a Petrovida Holding B.V.
(Petrovida), da participação societária de 50% que a Petrobras International Braspetro BV
(PIBBV) detinha na Petrobras Oil & Gas B.V. (PO&GBV).
A transação envolveu o valor total de US$ 1,530 bilhão, que foi ajustado para US$ 1,454 bilhão,
refletindo a incidência de juros sobre o preço de aquisição e a dedução da parcela que coube à
Petrobras do pagamento de taxas para aprovação da transação pelo Governo Nigeriano. Do total
de US$ 1,454 bilhão, a Petrobras recebeu US$ 1,030 bilhão na forma de dividendos pagos pela
PO&GBV desde a data base da transação (01/01/2018) e está recebendo US$ 276 milhões na data
de hoje, restando receber US$ 123 milhões, sujeitos a atualização, tão logo o processo de
redeterminação do campo de Abgami seja implementado; e US$ 25 milhões, até 30/06/2020.
A distribuição de dividendos pela PO&GBV está em linha com a estratégia de antecipação da
monetização do ativo e foi possível devido à geração operacional e aumento da dívida bruta da
PO&GBV, que passou de US$ 800 milhões em 31/12/2017 para US$ 1,825 bilhão em 31/12/2019.
Com o fechamento desta transação, a Petrobras encerra integralmente as suas atividades
operacionais na África.
A operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital da
companhia, visando à geração de valor para os seus acionistas.

Sobre a PO&GBV
A PO&GBV é uma joint venture na Holanda constituída, após a conclusão da operação, pela
Petrovida (50%) e pelo BTG Pactual E&P B.V. (50%), com ativos localizados na Nigéria. Possui 8%
de participação no bloco OML 127, onde se encontra o campo produtor de Agbami, e 16% de
participação no bloco OML 130, que contém os campos produtores de Akpo e de Egina, não sendo
operadora em nenhum deles. A produção média de óleo de 2019 dos ativos da PO&GBV foi de
cerca de 34 mil barris/dia (parcela da Petrobras).
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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:
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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.

Sobre a Petrovida
A Petrovida, empresa formada para aquisição da participação da Petrobras na PO&GBV, é detida
integralmente pela Africa Oil Corp (Africa Oil), empresa de capital aberto canadense de E&P. A
Africa Oil está focada principalmente na África, com ativos de águas profundas em produção e
desenvolvimento na Nigéria, ativos em desenvolvimento no Quênia e um portfólio de exploração
e ativos em avaliação na África e Guiana. A África Oil está listada nas bolsas de Toronto Stock
Exchange e Nasdaq Stockholm.
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