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Sumário Executivo

Transação Proposta

 A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”) está conduzindo um processo competitivo (“Processo”) de venda
de sua participação em um portfólio de ativos de geração (“Potencial Transação” ou “Potenciais Transações”):
Brasympe, Suape II, TEP, Manauara e Brentech (individualmente “Companhia” ou conjuntamente “Companhias”)

 O Banco Crédit Agricole Brasil S.A. (“CA-CIB”) foi contratado pela Petrobras como seu assessor financeiro exclusivo
com relação às Potenciais Transações

 As Companhias são totalmente operacionais e compõem um portfólio diversificado, tendo como fontes de geração:
gás natural, óleo combustível, diesel e hidro

 A capacidade instalada das Companhias totaliza 682 MW, dos quais 172 MW associados à participação da
Petrobras

 As Potenciais Transações incluem 100% da participação da Petrobras em cada Companhia
 Potenciais compradores poderão apresentar oferta pela participação da Petrobras em uma ou mais das Companhias
 As Potenciais Transações representam uma oportunidade única de adquirir um portfólio de ativos flexível e
totalmente operacional no setor elétrico brasileiro
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Notas: (1) Capacidade instalada para 100% de cada planta; (2) A Manauara é uma planta bi-combustível

Visão Geral dos Ativos
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1
1

Areia

Fev. 2011

11,4

20 anos /
2031

14,00%

1,6

2
2

Água Limpa Dez. 2010

14,0

20 anos /
2030
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2,0

3
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Set. 2002
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Suape II

Jan. 2013
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Prazo PPA
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Localização Geográfica

3
1

682,1

172,3

Notas: (1) Data de Operação Comercial; (2) Considera participação direta e indireta
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Visão Geral do Processo

1. Caso qualquer destinatário / participante que atenda a todos os Critérios de Elegibilidade (“Potencial Comprador”),
descritos na página 4, esteja interessado em participar do Processo, deverá notificar formalmente o Crédit Agricole
até 3 de Julho de 2020 de seu interesse por meio dos contatos indicados na página 5, para receber os documentos
necessários para participar do Processo: (i) Acordo de Confidencialidade (“AC”) e Certificado de Conformidade
(”CC”).

2. A distribuição do Memorando de Informações Confidenciais (“CIM”) terá inicio em 6 de Julho de 2020, sendo enviado
aos Potenciais Compradores que já executaram o AC e o CC.

3. Para a fase não vinculante do processo, o prazo para assinar o AC e o CC e obter acesso ao CIM pelos Potenciais
Compradores, será até 3 de Julho de 2020.

Critérios de Elegibilidade

1. Para participar do Processo, o Potencial Comprador deve atender aos critérios descritos abaixo (“Critérios de
Elegibilidade”):
a) Critério Financeiro: (i) patrimônio líquido ou (ii) ativos sob gestão acima de R$ 30 milhões

2. O Potencial Comprador e suas afiliadas não devem ser incluídos em nenhuma das seguintes listas restritivas:
a) “Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas” (CEIS) (disponível em:
http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis)

b) “Cadastro Nacional de Empresas Punidas” (CNEP) (disponível em:
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

c) “Empresas impedidas de transacionar com a Petrobras”, disponível em:
http://transparencia.petrobras.com.br/licitacoes-contratos)

3. Caso um Potencial Comprador, ou qualquer de suas afiliadas, sejam incluídos nas listas acima mencionadas ou não
atendam a quaisquer dos critérios acima mencionados, o Potencial Comprador será eliminado deste Processo.

4. No caso de o Potencial Comprador ou quaisquer de suas subsidiárias:
a) Estar sujeito, ser detido ou controlado por uma pessoa ou entidade sujeita a quaisquer (i) sanções
econômicas, financeiras ou comerciais, (ii) sanções regulatórias, (iii) embargos ou (iv) medidas restritivas
que tenham sido administradas, promulgadas, impostas ou aplicadas pelo Banco Mundial, o Conselho de
Segurança das Nações Unidas, os Estados Unidos da América, o Canadá, o Reino Unido, a União
Europeia, os Países Baixos e o Brasil, e as respectivas instituições e agências governamentais de qualquer
país ou instituição mencionado anteriormente;

b) Ser localizado, ter sido constituído, incorporado, organizado ou residente em um país sujeito a quaisquer (i)
sanções econômicas, financeiras ou comerciais, (ii) sanções regulatórias, (iii) embargos ou (iv) medidas
restritivas que tenham sido administradas, promulgadas, impostas ou executadas pelo Banco Mundial, o
Conselho de Segurança das Nações Unidas, os Estados Unidos da América, o Canadá, o Reino Unido, a
União Europeia, os Países Baixos e o Brasil, e as respectivas instituições e agências governamentais de
qualquer país ou instituição mencionado anteriormente;

c) Ter a parte predominante de seu respectivo negócio com pessoas ou em países sujeitos a quaisquer
sanções.
A Petrobras avaliará se as relações ou situações descritas acima impedem a participação do Potencial Comprador
no Processo devido a não conformidade com as Sanções aplicáveis à Petrobras e informará a exclusão do
Potencial Comprador do Processo, se for o caso.
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Critérios de Elegibilidade (cont.)

5. Além disso, ao participar do Processo, o Potencial Comprador concorda em não tomar nenhuma ação ou deixar de
tomar medidas que possam violar qualquer lei aplicável, incluindo, entre outras, a Lei de Práticas de Corrupção no
Exterior dos EUA (“US Foreign Corrupt Practices Act”), a Lei de Suborno do Reino Unido (“UK Bribery Act”) e leis de
anticorrupção do Brasil (especialmente a Lei Federal 12.846/2013) (“Leis Anticorrupção”).

6. Para assumir que atende aos requisitos acima, para participar do Processo, o Potencial Comprador deve assinar um
Certificado de Conformidade, nos estritos termos do modelo a ser fornecido pela Petrobras e indicar, se for o caso,
se ele e suas afiliadas são sujeitos a qualquer tipo de Sanção, mesmo que considere que a Sanção não impede sua
participação no Processo. No caso de o Potencial Comprador e/ou suas afiliadas estarem sujeitos a Sanções, ele
deve descrever no Certificado de Conformidade a natureza e os detalhes da Sanção, bem como indicar as restrições
decorrentes desta.

7. A exatidão desta declaração e o cumprimento dos requisitos acima mencionados serão verificados pela Petrobras
após o cumprimento de todas as obrigações de confidencialidade exigidas para participar deste Processo.

Formação de Oferta Conjunta

1. Um Potencial Comprador poderá formar um consórcio, associação ou apresentar uma oferta conjunta (“Oferta
Conjunta”) com uma parte independente, ou partes independentes, para participar deste Processo.

2. A Oferta Conjunta deverá ter um líder, que será o Potencial Comprador que conduzirá as negociações e será o
principal canal de comunicação entre Petrobras e partes envolvidas na Oferta Conjunta (“Líder da Oferta Conjunta”).

3. Neste caso, o Potencial Comprador deverá informar imediatamente à Petrobras de sua intenção de apresentar uma
Oferta Conjunta, incluindo informações de quem é o Líder da Oferta Conjunta e quem são as partes envolvidas na
Oferta Conjunta (“Membro(s) da Oferta Conjunta”), dentro do prazo previamente estabelecido na Instruction Letter.

4. A Oferta Conjunta deverá conter (i) procurações que concedam poderes ao Líder da Oferta Conjunta designado
pelos outros participantes da Oferta Conjunta; e (ii) uma declaração do Líder da Oferta Conjunta confirmando que ele
não está agindo como intermediário na Potencial Transação.

5. A Oferta Conjunta deverá ser aprovada pela Petrobras, de acordo com os critérios legais e as regras aqui
estabelecidas e mais detalhados na Instruction Letter. Depois de aprovado pela Petrobras e verificado o
cumprimento dos Critérios de Elegibilidade e das regras de formação de Oferta Conjunta, o Potencial Comprador
poderá participar do Processo.

6. A formação de Oferta Conjunta é permitida apenas se todos os membros coletivamente atenderem o item 1 e
individualmente os itens 2, 3, 4, 5, 6, 7 da seção “Critérios de Elegibilidade”.

7. Todos os Membros da Oferta Conjunta devem executar seu próprio AC e CC diretamente com a Petrobras para
acessar qualquer informação não pública relacionada à Potencial Transação ou às Companhias.

8. As regras aplicáveis à modificação na composição da Oferta Conjunta serão detalhadas na Instruction Letter (fase
não vinculante).
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Considerações Adicionais

1. A Petrobras poderá, durante o Processo, realizar análises preventivas de riscos, em conformidade com as Leis
Anticorrupção e com o Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção, podendo solicitar a qualquer Potencial
Comprador o preenchimento de um questionário detalhado para verificar a conformidade de suas práticas e
condutas com as Leis Anticorrupção.

2. Uma Declaração de Oferta Independente deverá ser submetida até a submissão de cada oferta (não vinculante e
vinculante).

3. A fim de evitar um conflito de interesses, não será permitida a participação no Processo de qualquer Potencial
Comprador que seja considerado uma empresa afiliada do assessor financeiro da Petrobras no processo (Crédit
Agricole).

4. O Potencial Comprador poderá contratar assessor financeiro, técnico e jurídico para auxiliá-lo no Processo, sob sua
exclusiva responsabilidade e arcando com seus custos, desde que tais assessores sejam instituições com reputação
ilibada, que possuam experiência na área e que não tenham conflito de interesses com a Petrobras, sendo que a
existência de eventual conflito será apurada de acordo com os critérios estipulados pela Petrobras.

Informações para Contato

 Consultas dos Potenciais Compradores que atendam aos Critérios de Elegibilidade devem ser endereçadas
exclusivamente ao Crédit Agricole através do correio eletrônico powerportfolio-petrobras@ca-cib.com.

 Este correio eletrônico deve ser usado somente para os propósitos da Potencial Transação.
 Em nenhuma circunstância deverá ser feito contato com a administração ou funcionários da Petrobras ou qualquer
uma de suas afiliadas.

 Qualquer pergunta geral ou perguntas não específicas ou não diretamente relacionadas à Potencial Transação
devem ser endereçadas para o seguinte site: http://transparencia.petrobras.com.br/.
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