Esclarecimento sobre Notícias:
TAG

—
Rio de Janeiro, 08 de abril de 2019 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que recebeu o Ofício
n.º 187/2019 –SAE, que solicita o seguinte esclarecimento:

Ofício n.º 187/2019 –SAE

“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada no site do Valor Econômico, em 05/04/2019, sob o título “Petrobras
venderá TAG para Engie e Caisse por US$ 9bi, diz fonte”, consta, entre outras informações, que
a Petrobras fechou acordo de venda da TAG, sua unidade de gasodutos, para a francesa Engie
e o fundo canadense Caisse de Depot et Placement du Québec por cerca de US$ 9 bilhões.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até às 9hs de 08/04/2019, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
Esclarecimento
A Petrobras divulgou no dia 05/04/2019 (sexta-feira), fato relevante informando que o grupo
ENGIE, conjuntamente com o fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec
(CDPQ), apresentou a melhor proposta, representando um Valor da Empresa (Enterprise Value)
de R$ 35,1 bilhões para 100% da TAG, na data base de dezembro de 2017.
A Companhia esclarece que o recebimento das propostas ocorreu em 02/04/2019, demandando
a realização de avaliações internas para definição da proposta vencedora. A partir dessa
definição, e de acordo as regras estabelecidas pela Petrobras junto aos participantes do
processo, os mesmos seriam comunicados a respeito da classificação de suas respectivas
propostas até o dia 05/04/2019, cabendo a todas as partes manter em sigilo o conteúdo das
referidas comunicações.

Entretanto, assim que constatou a repercussão do assunto na mídia (em 05/04/2019), após os
trâmites internos, e contato com o vencedor para definição do conteúdo a ser divulgado ao
mercado, a Petrobras tempestivamente, arquivou perante a CVM o referido Fato Relevante.
Nesse sentido, importante esclarecer que a Petrobras atuou diligentemente no acompanhamento
das notícias veiculadas pela imprensa, sendo certo que antes do recebimento e avaliação efetiva
das propostas dos ofertantes, qualquer informação divulgada pela Companhia poderia ser
considerada especulativa.
Importante mencionar ainda que, de acordo com as regras da Sistemática para
Desinvestimentos da Petrobras e do Decreto 9.188/17, que estabelece o regime especial de
desinvestimentos das sociedades de economia mista federais, essa etapa não seria objeto de
divulgação ao mercado, vez que a transação ainda está sujeita à aprovação pelos órgãos
competentes da Petrobras e ao atendimento de determinadas condições pela ofertante. As
etapas subsequentes serão divulgadas ao mercado de acordo com a Sistemática de
Desinvestimentos da companhia.

