Comunicação sobre Transação com Parte Relacionada
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2020 – A 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 14 de fevereiro de 2020:

Nome das Partes Relacionadas

Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) e Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

Relações com o Emissor

A ANP é a autarquia especial vinculada ao Ministério de Minas e
Energia (MME), órgão da União, que é acionista controladora da
Petrobras.

Data da Transação

14/02/2020

Objeto do Contrato

Concessão do bloco marítimo localizado na Bacia de Campos C-M-477
para a exploração e produção de petróleo e gás natural adquirido na
16ª Rodada de Licitações no Regime de Concessão, realizada em
10/10/2019 pela ANP.

Principais Termos e Condições

(a) Pagamento, em 27/12/2019, do bônus de assinatura, no valor de
R$ 1.431.500.000,00, referente à parcela da Petrobras (70%) no
Bloco C-M-477;
(b) Vigência: 7 (sete) anos para a fase de exploração e 27 (vinte e
sete) anos para a fase de produção, prorrogáveis mediante
cláusulas e condições dispostas nos contratos de concessão; e
(c) Celebração de garantia financeira entre a Petrobras e a ANP, que
totalizam R$ 168.907.200,00, referentes à parcela da Petrobras
no bloco arrematado, exigida para o Programa Exploratório
Mínimo (PEM)

Taxa de Juros Cobrada (%)

N/A

Razões pelas quais a
administração do emissor
considera que a transação
observou condições comutativas

A Petrobras adquiriu o direito de explorar o bloco C-M-477 por meio
de leilão competitivo público conduzido pela ANP, no qual atuou em
consórcio com uma participação de 70% (operadora) juntamente com
a empresa BP Energy do Brasil Ltda. (30%).

www.petrobras.com.br/ri
Para mais informações:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | Relações com Investidores
e-mail: petroinvest@petrobras.com.br/acionistas@petrobras.com.br
Av. República do Chile, 65 – 1803 – 20031-912 – Rio de Janeiro, RJ.
Tel.: 55 (21) 3224-1510/9947 | 0800-282-1540
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.

ou prevê pagamento
compensatório adequado

Os termos das garantias financeiras dos contratos entre Petrobras e
ANP estão de acordo com as práticas adotadas no mercado para
transações dessa natureza.
Essa transação observou a 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
N/A
transação ou de negociação da
transação como representantes do
emissor, descrevendo essas
participações

www.petrobras.com.br/ri
Para mais informações:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | Relações com Investidores
e-mail: petroinvest@petrobras.com.br/acionistas@petrobras.com.br
Av. República do Chile, 65 – 1803 – 20031-912 – Rio de Janeiro, RJ.
Tel.: 55 (21) 3224-1510/9947 | 0800-282-1540
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.

Comunicação sobre Transação com Parte Relacionada
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2020 – A 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 14 de fevereiro de 2020:

Nome das Partes Relacionadas

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e UEG ARAUCÁRIA Ltda. (UEGA)

Relações com o Emissor

A UEGA é uma empresa coligada da Petrobras

Data da Transação

14/02/2020

Objeto do Contrato

Compra e venda de gás natural na modalidade interruptível para geração
termelétrica entre a Petrobras (vendedora) e a UEGA (compradora).
(a) Produto: gás natural;
(b) Modalidade: interruptível
Take-or-pay: 0%
Ship -or-pay: 0%
Deliver-or-pay: 0%
(c) Preço:
No caso de solicitação pela UEGA:

Principais Termos e Condições

Sujeito à fórmula estipulada em contrato, cujos parâmetros observam a
cotação internacional do Brent, a taxa de câmbio e o IGPM;
No caso de solicitação de geração de energia pela UEGA por indicação da
Petrobras (geração indicada):
Sujeito à fórmula estipulada em contrato, cujos parâmetros observam o
valor da energia elétrica no mercado de curto prazo (Preço de Liquidação
das Diferenças - PLD).
(d) Valor (estimado): R$ 1,106 bilhão;
(e) Prazo de fornecimento: início em 21/02/2020 e final em 31/12/2020;
(f) Quantidade Diária Contratual (QDC): 2.150.000 m³/dia.

Taxa de Juros Cobrada (%)

N.A.

Razões pelas quais a
administração do emissor
considera que a transação
observou condições comutativas
ou prevê pagamento
compensatório adequado
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

O contrato foi celebrado prezando pela transparência, pela equidade, e sem
conflito de interesses.
Embora não haja transações similares com terceiros, foram considerados
parâmetros de mercado para as condições comerciais acordadas e que

poderiam ser oferecidas aos demais agentes de geração termelétrica do país,
no modelo de contratação proposto.

N.A.

