Comunicação sobre Transação com Parte Relacionada
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2019 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, com base no disposto
na Instrução CVM no 552, de 9 de outubro de 2014, comunica a seguinte transação com parte
relacionada, realizada em 08 de novembro de 2019:

Nome das Partes Relacionadas
Relações com o Emissor

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e UEG Araucária Ltda (UEGA)
A UEGA é uma empresa coligada da Petrobras

Data da Transação

08/11/2019

Objeto do Contrato

Contrato de Cessão de Créditos de Energia pela Usina Termoelétrica
Araucária (UTE Araucária) para a Petrobras, nos termos da Resolução
Normativa da ANEEL Nº 614, de 03 de junho de 2014. A UTE Araucária
é de propriedade da UEGA.

Principais Termos e Condições

(a) Produto: geração de Créditos de Energia para a Petrobras, nos
termos da Resolução Normativa da ANEEL Nº 614/2014;
(b) Modalidade: Interruptível (a Petrobras não terá obrigação de
utilizar o contrato, bem como a UEGA não terá obrigação de
aceitar as solicitações da Petrobras);
(c) A remuneração a ser paga à UEGA será composta pelos custos de
geração por ela incorridos, conforme fórmula paramétrica
definida no contrato, somado a uma margem definida no
contrato de R$ 27,50/MWh;
(d) Valor total (máximo): R$ 138.800.000,00;
(e) Prazo: 31/12/2019.

Taxa de Juros Cobrada (%)
Razões pelas quais a
administração do emissor
considera que a transação
observou condições
comutativas ou prevê
pagamento compensatório
adequado

N/A
O contrato foi celebrado em condições estritamente comutativas,
prezando pela transparência, pela equidade e pelos interesses da
Companhia, tendo sido conduzida sem conflito de interesses.
As condições comerciais foram negociadas em bases equilibradas,
sem onerosidade excessiva para quaisquer das partes e são
similares às já praticadas com terceiros, especialmente no que diz
respeito a prazos, preços e garantias, sendo a sua utilização
decidida semanalmente pelas partes, de acordo com os interesses
e conveniência mútuos.

Essa transação está aderente à Política de Transações com Partes
Relacionadas da companhia, disponível no endereço eletrônico:
https://www.investidorpetrobras.com.br/pt/governancacorporativa/codigos-politicas-e-outros
Eventual participação da
contraparte, de seus sócios ou
administradores no processo de
decisão do emissor acerca da
transação ou de negociação da
transação como representantes
do emissor, descrevendo essas
participações

N/A

