Petrobras assina contrato para venda de ativos de E&P no Espírito Santo

—
Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 2021 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao comunicado
divulgado em 05/08/2019, informa que assinou com as empresas OP Energia Ltda. e DBO Energia S.A. contrato
para a venda da totalidade de suas participações nos campos de produção de Peroá e Cangoá, e na concessão
BM-ES-21 (Plano de Avaliação de Descoberta de Malombe), denominados conjuntamente de Polo Peroá,
localizado na Bacia do Espírito Santo. A OP Energia e a DBO Energia formarão um consórcio para aquisição do
Polo Peroá, com 50% de participação cada, tendo a primeira empresa como operadora.
O valor da venda é de US$ 55 milhões, sendo (a) US$ 5 milhões pagos na presente data; (b) US$ 7,5 milhões no
fechamento da transação e (c) US$ 42,5 milhões em pagamentos contingentes previstos em contrato,
relacionados a fatores como declaração de comercialidade de Malombe, preços futuros do petróleo e extensão
do prazo das concessões. Os valores não consideram os ajustes devidos até o fechamento da transação, que
está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, tais como a aprovação pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
A presente divulgação está de acordo com as normas internas 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 estratégia de otimização de portfólio e à melhoria de alocação do capital da
companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas
profundas e ultra-profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos
anos.
Sobre o Polo Peroá
A Petrobras detém 100% de participação nos campos de Peroá e Cangoá, localizados em águas rasas, cuja
produção média de 2020 foi de cerca de 658.000 m3/dia de gás não-associado, e 100% de participação no bloco
exploratório BM-ES-21, localizado em águas profundas, em que se encontra a descoberta de Malombe.
Sobre a OP Energia e a DBO Energia
A OP Energia é uma subsidiária integral da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A., companhia listada no Novo Mercado
da bolsa brasileira, cuja estratégia é revitalizar campos maduros onshore e offshore.
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A DBO Energia é uma empresa de E&P com foco em aumento de fator de recuperação e eficiência de ativos
maduros no Brasil, aplicando experiência e tecnologia do Mar do Norte.
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