PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
CNPJ n.º 34.274.233/0001-02
NIRE 33.3.0001392-0
Companhia Aberta

Fato Relevante
Encerramento de Operação de Títulos Financeiros

—
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2018.
Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3) informa aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, conforme Fato Relevante divulgado em 24 de maio de 2018,
as debêntures não conversíveis em ações, em 3 (três) séries, da espécie
quirografária, para colocação privada, da 2a (segunda) emissão da Companhia
(“Debêntures”), foram vinculadas aos certificados de recebíveis do agronegócio das
9ª (nona), 10ª (décima) e 11ª (décima primeira) séries da 1ª (primeira) emissão da
CIBRASEC

–

Companhia

Brasileira

de

Securitização

(CNPJ/MF sob

o

nº

02.105.040/0001-23), nos termos da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004,
conforme alterada, os quais foram objeto de distribuição pública nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 414, de 30 de dezembro
de 2004, conforme alterada, e da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada (“CRA” e “Oferta”, respectivamente).
A Oferta foi concluída hoje, alcançando o valor de R$961.773.000,00 (novecentos e
sessenta um milhões, setecentos e setenta e três mil reais), tendo lhe sido atribuído
o rating “AAsf(bra)” pela Fitch Ratings Brasil Ltda. Os CRA da 9ª Série terão
remuneração anual equivalente a 98,00% da Taxa DI; os CRA da 10ª Série terão
remuneração anual equivalente a 100,00% da Taxa DI; e os CRA da 11ª Série serão
objeto de atualização monetária pela variação do IPCA e terão remuneração anual
equivalente a 5,5914%.
IVAN DE SÁ
Presidente e Diretor Executivo Interino Financeiro e de Relações com Investidores
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PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
CNPJ n.º ‘34.274.233/0001-02
NIRE 33.3.0001392-0
Public Company

Material Fact
Closing of Financial Securities Operation

—
Rio de Janeiro, July 17, 2018.
Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3) informs its shareholders and the
market in general that, pursuant to the Material Fact disclosed on May 24, 2018,
the second issue of debentures ("Debentures"), not convertible into shares, in three
series, unsecured, for private placement, was linked to the agribusiness receivables
certificates of the 9th, 10th and 11th series of the first issue of CIBRASEC – Brazilian
securitization company (CNPJ/MF No. 02.105.040/0001-23), pursuant to Law No.
11,076 of December 30, 2004, as amended, which are subject to public distribution
pursuant to CVM Instruction No. 414 of December 30, 2004, as amended, and CVM
Instruction 400 of December 29, 2003, as amended, which became public on this
date ("CRA" and "Offering", respectively).
The Offering was closed today, reaching the amount of R$961,773,000.00 (nine
hundred and sixty one million, seven hundred and seventy-three thousand reais)
having been assigned the "AAsf(bra)" rating by Fitch Ratings Brasil Ltda. The CRA of
the 9th Series will have annual remuneration equivalent to 98.00% of the DI Rate;
the CRA of the 10th Series will have annual remuneration equivalent to 100.00% of
the DI Rate; and the 11th Series CRAs will be subject to monetary restatement
based on the IPCA variation and will have an annual remuneration equivalent to
5.5914%.
IVAN DE SÁ
Chief Executive Officer and Interim Financial Officer and Investors Relation Officer
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