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Comunicado ao Mercado
MOU para desinvestimento de térmicas

—
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.
Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3), vem informar aos seus acionistas e ao público em
geral que assinou, em 12/01/2021, um Memorando de Entendimento (MOU) não vinculante com
a New Fortress Energy Inc. (NFE) e a CCETC Brasil Holding Ltda. (CCETC) para possível
transferência para a NFE das ações detidas pela BR e CCETC nas empresas Pecém Energia S.A.
(“Pecém”) e Energética Camaçari Muricy II S.A. (“Muricy”). O preço e demais condições de
eventual transação serão discutidos e acordados mutuamente.
As empresas Pecém e Muricy são veículos de propósito específico (SPE), ainda em fase préoperacional, e são responsáveis pela implantação, dos Projetos Pecém II e Muricy II, usinas
termelétricas, vencedoras do Leilão de Energia Nova nº 002/2006, promovido pela ANEEL que
concedeu os contratos de compra de energia de 15 anos.
A New Fortress Energy é uma empresa global de infraestrutura de energia que financia, constrói
e opera infraestrutura de gás natural e logística para fornecer soluções de energia integradas.
A BR salienta que o fechamento desta transação e a assinatura do Contrato de Compra e Venda
de Ações continuam sujeitos às aprovações do seu Conselho de Administração e às condições
precedentes usuais em transações desta natureza.
A assinatura desse MOU está em alinhamento com nossa iniciativa de Gestão de Portfólio que
busca garantir o foco da Companhia e a maximização da criação de valor para os acionistas.
Reiteramos o compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral oportuna e
devidamente informados sobre quaisquer informações relevantes relacionadas a este tema.

ANDRÉ CORRÊA NATAL
Diretor Executivo de Finanças, Compras e RI
(CFO/IRO)

www.br.com.br/ri
Para mais informações:
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. | Relações com Investidores
e-mail: ri@br.com.br
Rua Correia Vasques, 250, Cidade Nova - 20211-140, Rio de Janeiro
NP-1- RJ | Brasil
Telefone: +55 21 2354-4015

Notice to the Market
MOU for divestment of thermal plants

—
Rio de Janeiro, January 13th, 2021.
Petrobras Distribuidora SA (B3: BRDT3) informs its shareholders and the general public that has
signed on 01/12/2021 a non-binding Memorandum of Understanding (MOU) with New Fortress
Energy Inc. (NFE) and CCETC Brasil Holding Ltda. (CCETC) for the possible transfer to NFE of the
shares held by BR and CCETC in the companies Pecém Energia S.A. (“Pecém”) and Energética
Camaçari Muricy II S.A. (“Muricy”). The price and other conditions of the eventual transaction
will be discussed and mutually agreed.
The Pecém and Muricy companies are specific purpose vehicles (SPV), still in the pre-operational
stage, and are responsible for the implementation, of the Pecém II and Muricy II Projects,
thermal power plants, winners of the New Energy Auction nº 002/2006, promoted by ANEEL which
granted the 15-year power purchase agreements.
New Fortress Energy is a global energy infrastructure company that funds, builds and operates
natural gas infrastructure and logistics to provide integrated energy solutions.
BR reinterates that the closing of this transaction and the signing of the Share Purchase and Sale
Agreement continue to be subject to the approval of its Board of Directors and the usual
precedent conditions in transactions of this nature.
The signing of this MOU is in line with our Portfolio Management initiative, which seeks to
guarantee the Company's focus and maximize the creation of value for shareholders.
We reiterate our commitment to keeping shareholders and the market in general timely and
properly informed about any relevant information related to this topic.

ANDRÉ CORRÊA NATAL
Chief Financial, Procurement and Investor Relations Officer
(CFO/IRO)
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