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Fato Relevante
CDGN Logística: Divulgação de Oportunidade - Teaser

—
Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2019.
Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3) informa que iniciou a etapa de
divulgação da oportunidade de desinvestimento (“Teaser”) referente ao processo de
alienação da totalidade de sua participação societária na empresa CDGN Logística S.A.
(49%), doravante denominada de CDGN.
A CDGN, tem por objetivo a prestação de serviços de tratamento, compressão, liquefação,
transporte, descompressão, regaseificação e comercialização de gás natural, metano, gás
carbônico (CO2) e biogás, comprimido ou liquefeito e transporte. A sede da companhia está
localizada na cidade do Rio de Janeiro.

As ofertas serão feitas para a totalidade da participação.
O Teaser, que contém as principais informações sobre a oportunidade, bem como os
critérios objetivos para a seleção de potenciais participantes, pode ser acessado pelo
website de Relacionamento com Investidores da Companhia (https://ri.br.com.br/).
Além do Teaser, as principais etapas subsequentes de cada projeto de desinvestimento
da companhia serão divulgadas oportunamente.
A presente divulgação ao mercado está em consonância com a Sistemática para
Desinvestimentos de Ativos e Empresas da Petrobras Distribuidora S.A., aprovada pela
Diretoria Executiva da companhia em 05/06/2018.
JOSÉ ROBERTO LETTIERE
Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
(CFO/IRO)
www.br.com.br/ri
Para mais informações:
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. | Relacionamento com Investidores
e-mail: ri@br.com.br
Rua Correia Vasques, 250, Cidade Nova - 20211-140, Rio de Janeiro - RJ | Brasil
Telefone: (+55) 21 2354-4015
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Material Fact
CDGN Logística: Opportunity Disclosure - Teaser

—
Rio de Janeiro, January 7, 2019.
Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3) informs that it has started the
opportunity disclosure stage ("Teaser") related to the sale of all its equity interests in
CDGN Logística S.A. (49%), hereinafter referred to CDGN.
CDGN

aims

to

provide

treatment,

compression,

liquefaction,

transportation,

decompression, regasification and commercialization of natural gas, methane, carbon
dioxide (CO2) and biogas, compressed or liquefied and transportation. The company's
headquarters is located in the city of Rio de Janeiro.
The offers will be made for the entire participation.
The Teaser containing key information about the opportunities, as well as the objective
criteria for the selection of prospective purchasers, is available on the Company’s
Investor Relations website (https://ri.br.com.br/).
Besides the Teaser, the main subsequent phases of each divestment project of the
Company will be disclosed in a timely manner.
The present disclosure to the market is in line with the Systematics for Disinvestment of
Assets and Companies of Petrobras Distribuidora S.A., approved by the Company's
Executive Board on 06/05/2018.
JOSÉ ROBERTO LETTIERE
Chief Financial Officer and Investors Relations Officer
(CFO/IRO)
www.br.com.br/ri
Para mais informações:
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. | Relacionamento com Investidores
e-mail: ri@br.com.br
Rua Correia Vasques, 250, Cidade Nova - 20211-140, Rio de Janeiro - RJ | Brasil
Telefone: (+55) 21 2354-4015

