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

Comunicado ao Mercado
Conclusão do Recebimento dos Instrumentos de Confissão de Dívidas com a
Eletrobras

—
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021.
Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3), informa, em continuidade ao Comunicado ao
Mercado divulgado em 26 de fevereiro de 2021, a conclusão do recebimento dos valores
referentes aos Instrumentos de Confissão de Dívidas – ICDs assinados com as Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras e suas controladas distribuidoras de energia em 30
de abril de 2018.
A Companhia informa que recebeu o total de R$ 4,8 bilhões, desde a assinatura dos
referidos ICDs. O montante desta última (36º) parcela foi de aproximadamente R$ 34,3
milhões.
O recebimento da totalidade destes valores representa uma importante conquista da
Companhia em sua gestão de recebíveis, tendo exigido negociações complexas
envolvendo garantias condicionadas a privatizações das distribuidoras de energia. Além
disso, tais recebimentos foram alvo de negociações posteriores junto aos novos sócios
dessas companhias com vistas à antecipação de pagamentos.
Os recursos resultantes destas negociações complementaram a gestão do caixa fazendo
frente às diferentes necessidades operacionais e de financiamento da Companhia na
implementação de sua agenda de valor.
ANDRÉ CORRÊA NATAL
Diretor Executivo de Finanças, Compras e RI
(CFO/IRO)
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Public Company

Notice to the Market
Conclusion of Receipt of Debt Confession Instruments with Eletrobras

—
Rio de Janeiro, Mai 3st, 2021.
Petrobras Distribuidora SA (B3: BRDT3) informs, in continuity with the Notice to the
Market published on February 26th, 2021, the conclusion of the receipt of the amounts
referring to the Debt Confession Instruments - ICDs signed with Centrais Elétricas
Brasileiras SA - Eletrobras and its subsidiaries energy distributors in April 30th, 2018.
The Company informs that it has received a total of R$ 4.8 billion since the signature of
the referred ICDs. The amount of this last (36th) installment was approximately R$ 34.3
million.
The receipt of all these amounts represents an important achievement by the Company
in its receivable’s management, having required complex negotiations involving
guarantees subject to privatizations of the energy distributors. In addition, such receipts
were subject to subsequent negotiations with the new partners of these companies with
a view to anticipating payments.
The resources resulting from these negotiations complemented the cash management,
facing the different operational and financing the needs of the Company in the
implementation of its value agenda.

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