Petrobras assina contrato para venda de usinas termelétricas

—
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021 - A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao
comunicado divulgado em 14/08/2020, informa que assinou hoje com a São Francisco Energia S.A.,
subsidiária da Global Participações em Energia S.A., contrato para a venda das três usinas termelétricas
movidas a óleo combustível, localizadas em Camaçari, no estado da Bahia (UTEs Polo Camaçari).
O valor da venda é de R$ 95 milhões e não considera os ajustes previstos em contrato até o fechamento
da transação, que está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, a exemplo das aprovações do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL).
Cabe esclarecer que o projeto de desinvestimento da UTE Canoas, localizada no estado do Rio Grande
do Sul, permanece em andamento e as etapas subsequentes serão divulgadas ao mercado
oportunamente.
A presente divulgação ao mercado está de acordo com normas internas da Petrobras e com o regime
especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais, previsto no Decreto
9.188/2017.
Essa operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital
da companhia, visando à maximização de valor para os seus acionistas.
Sobre as usinas termelétricas
As UTEs Polo Camaçari são ativos da Petrobras e englobam as usinas Arembepe, Bahia 1 e Muricy, com
potência total instalada de 329 MW. As usinas operam com óleo combustível e têm contratos de
comercialização de energia no ambiente regulado com vigência até dezembro de 2023 para as UTEs
Arembepe e Muricy e até dezembro de 2025 para a UTE Bahia 1.
Sobre a Global Participações em Energia S.A.
A Global Participações em Energia S.A. atua desde 2001 no segmento de geração de energia, controlando
sete usinas, distribuídas nos estados do Rio Grande do Norte, Amazonas, Tocantins e Bahia. Possui
grande experiência na operação de termelétricas a óleo combustível, sendo estratégica a aquisição das
UTEs Arembepe, Muricy e Bahia 1 pelo fato de ampliar sua carteira de ativos de geração, especialmente
na Bahia, onde já opera duas Usinas similares.
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Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E
da lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos:
“antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais,
evidentemente, envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não, pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais
expectativas, e, o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.

