Petrobras assina contrato para venda do campo de Frade

—
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2019 - A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras informa que assinou
hoje com a PetroRio Jaguar Petróleo Ltda., subsidiária da Petro Rio S.A. (“PetroRio”) contrato para a
venda de 30% da concessão de Frade, localizada na Bacia de Campos, litoral norte do estado do Rio de
Janeiro, por US$ 100 milhões. Atualmente, a PetroRio, por meio de suas subsidiárias, detém os 70%
restantes da concessão de Frade.
A transação incluiu também a venda da totalidade da participação detida pela Petrobras Frade
Inversiones S.A. (PFISA), subsidiária da Petrobras, na empresa Frade BV, que detém a propriedade dos
ativos offshore, utilizados no desenvolvimento da produção do campo de Frade.
O valor da venda de US$ 100 milhões será pago em duas parcelas: (i) US$ 7,5 milhões na assinatura do
contrato; e (ii) US$ 92,5 milhões no fechamento da transação, sujeito aos ajustes devidos. Além disso,
há o montante de US$ 20 milhões contingente à uma potencial nova descoberta no campo.
O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, tais como às
aprovações pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
A presente divulgação está de acordo com as diretrizes para desinvestimentos da Petrobras e com as
disposições do procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e
produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto 9.355/2018.
Essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da
companhia, visando à maximização de valor para os nossos acionistas.
Sobre o campo de Frade
O campo de Frade está localizado a cerca de 118 km da costa norte do estado do Rio de Janeiro, em
lâmina d’água entre 1.050 e 1.300 m. O início de produção foi em junho/2009 e a média de produção no
ano de 2019 foi de cerca de 18,4 mil boe/dia. Após a conclusão da venda, a PetroRio passará a deter,
por meio de suas subsidiárias, 100% do consórcio e da empresa Frade BV.
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Sobre a PetroRio
A PetroRio é uma empresa brasileira produtora independente de óleo e gás, que iniciou suas atividades
em 2009, como HRT Participações em Petróleo S.A. e com produção média em outubro de 2019 de cerca
de 23 mil boe/dia. Atualmente é operadora do campo de Polvo (100%) na Bacia de Campos e possui
participação de 10% no campo de Manati na Bacia de Camamu, além da participação em dois blocos
exploratórios na Foz do Amazonas e um no Ceará.
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