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Sumário Executivo

i.

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“PETROBRAS” ou “Vendedora”) contratou o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”),
como seu assessor financeiro exclusivo, para o potencial desinvestimento de sua participação acionária de 27,88% na Deten

1. Descrição da
Oportunidade

Química S.A ("Deten") (a "Transação Potencial").
ii.

A Deten é uma empresa com especialização na produção de LAB1, LAS2 (insumos para a produção de detergentes biodegradáveis
para uso doméstico e institucional) e ALP3 e está localizada no pólo industrial de Camaçari, no estado da Bahia. A Companhia é
líder no mercado brasileiro na produção de LAB e ALP, sendo a principal indústria a produzir esses insumos no Brasil.

i.

Caso qualquer candidato esteja interessado em participar da Transação Potencial (“Potenciais Compradores”), deverá notificar
formalmente o Santander de seu interesse por meio dos contatos indicados na página 6, para receber os documentos necessários
para viabilizar sua inclusão no Processo (desde que atenda a todos os Requisitos de Elegibilidade), quais sejam: (i)
Confidentiality Agreeement ("CA") e Compliance Certificate ("CC").

2. Visão Geral
do Processo

ii.

A distribuição do Memorando de Informações Confidenciais (“CIM”) terá início em 18/06/2021, sendo enviado aos Potenciais
Compradores que já executaram o CA e o CC.

iii.

Para a fase não vinculante do processo, o prazo para executar o CA e o CC e obter acesso ao CIM, pelos Potenciais
Compradores, será até 28/06/2021.

Recomenda-se que os Potenciais Compradores executem o CA e o CC com celeridade, pois qualquer atraso poderá afetar o prazo dos
investidores para análise desta oportunidade.

(1): LAB – Linear Alquil Benzeno
(2): LAS – Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio
(3): ALP – Alquilado Pesado
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Para participar do Processo, o Potencial Comprador deve atender aos critérios abaixo ("Requisitos de Elegibilidade"):
i. Requisito financeiro:
a.

Investidores estratégicos: O Potencial Comprador, de capital aberto ou privado, deve ter um valor patrimonial líquido contábil de,
pelo menos, US$ 130 milhões.

b.

Investidores financeiros: O Potencial Comprador deve ter, pelo menos, US$ 260 milhões em ativos sob gestão.

ii. Requisito de conformidade: Nem o Potencial Comprador nem qualquer de suas subsidiárias ou controladas podem:
a.

Estar sujeito, pertencer ou ser controlado por uma pessoa ou entidade sujeita a (i) quaisquer sanções econômicas, financeiras ou
comerciais, (ii) sanções regulamentares, (iii) embargos ou (iv) medidas restritivas que foram administradas, promulgadas ou
aplicadas pelo Banco Mundial, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, pelos Estados Unidos da América, pelo Canadá,
pelo Reino Unido, pela União Européia, pelos Países Baixos, pelo Brasil e pelas respectivas instituições e agências
governamentais de qualquer um dos mencionados anteriormente (Pessoa Sancionada).

b.

Estar localizado, constituído, incorporado, organizado ou residente em um país sujeito a (i) sanções econômicas, financeiras ou
comerciais, (ii) sanções regulamentares, (iii) embargos ou (iv) medidas restritivas que foram administradas, promulgadas, impostas
ou executadas pelo Banco Mundial, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, pelos Estados Unidos da América, pelo
Canadá, pelo Reino Unido, pela União Européia, pelos Países Baixos, pelo Brasil e pelas respectivas instituições e agências
governamentais mencionadas anteriormente (País Sancionado).

c.

Possuir a parte predominante de sua afiliação comercial ou negócio com qualquer Pessoa Sancionada ou em um País Sancionado.

3. Requisitos
de Elegibilidade

A Petrobras avaliará se as relações ou situações descritas impedem a participação do Potencial Comprador no Processo por
descumprimento das Sanções aplicáveis à Petrobras, e informará a exclusão do Potencial Comprador do Processo, se for o caso.
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c.

3. Requisitos
de Elegibilidade
(continuação)

O Potencial Comprador não deve ser listado nas seguintes listas restritivas:
•

“Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas” (CEIS); disponível no: http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis

•

“Cadastro Nacional de Empresas Punidas” (CNEP); disponível no: http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep

•

“Empresas impedidas de transacionar com a PETROBRAS”, disponível no: http://transparencia.petrobras.com.br/licitacoescontratos

d.

Caso o Potencial Comprador, ou qualquer uma de suas subsidiárias, seja identificado na hipótese acima mencionada ou não
atenda a algum dos requisitos mencionados acima, será excluído do Processo a qualquer momento, em conformidade com as
regras aplicáveis a PETROBRAS.

e.

Além disso, ao participar deste Processo, o Potencial Comprador se compromete a não tomar nenhuma ação ou omissão que viole
qualquer lei aplicável sobre ética nos negócios, incluindo, entre outros, a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA, a Lei
de Suborno do Reino Unido, Leis Brasileiras de Anticorrupção (especialmente a Lei Federal Brasileira nº 12.846 / 2013) (doravante
denominadas “Leis Anticorrupção”).

f.

Para participar do Processo e cumprir os requisitos estabelecidos acima, o Potencial Comprador deve assinar um CC e indicar, se
aplicável, se está sujeito a algum tipo de sanção, mesmo que considere que essa não impeça sua participação no processo. Se o
Potencial Comprador estiver sujeito a sanções, ele deverá descrever no CC a relação, a natureza e os detalhes da sanção, bem
como indicar as restrições decorrentes dela.

g.

A exatidão da declaração e o cumprimento dos requisitos mencionados acima serão verificados pela PETROBRAS após a
aceitação, pelo Potencial Comprador, das obrigações de confidencialidade necessárias para participar do Processo.

Os Potenciais Compradores devem atentar ainda para a necessidade de cumprimento dos procedimentos previstos no Acordo de
Acionistas da Deten para o eventual exercício dos direitos assegurados aos acionistas, devendo, assim:
•

Estarem preparados para a aquisição de 100% das ações da Deten, caso haja o exercício do Direito de Adesão (“tag along”),
pelo outro acionista, e

•

Estarem cientes que o outro acionista poderá exercer o Direito de Preferência e adquirir a participação acionária da Petrobras
na Deten nos mesmos termos e condições negociados com o Potencial Comprador.
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i.

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

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

b.

Nesse caso, o Potencial Comprador deverá informar imediatamente a PETROBRAS sua intenção de apresentar uma Oferta
Conjunta, incluindo informações como 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 (“IL”) entregue
junto ao CIM.

c.
4. Oferta
Conjunta

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

ii.

Uma Oferta Conjunta deverá ser aprovada na conveniência da PETROBRAS, de acordo com os critérios legais e as regras aqui
estabelecidas e mais detalhados na IL. Depois de aprovado, pela PETROBRAS, e verificado o cumprimento dos Requisitos de
Elegibilidade e das regras de formação de Oferta Conjunta, o Potencial Comprador poderá participar do Processo.

iii.

A formação de uma Oferta Conjunta é permitida apenas se o Líder da Oferta Conjunta e todos os outros Membros da Oferta
Conjunta atenderem a todos os Requisitos de Elegibilidade estabelecidos neste documento.

iv.

Todo(s) Membro(s) da Oferta Conjunta ou quaisquer Potencial Comprador devem executar sue próprio CA e CC diretamente com
a PETROBRAS, para acessar qualquer informação não pública relacionada à Potencial Transação.

v.

As regras aplicáveis à modificação na composição da Oferta Conjunta serão detalhadas na IL da fase não vinculante.
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5.
Considerações
Adicionais

i.

Durante o Processo, a PETROBRAS poderá realizar análises preventivas de risco, em conformidade com a Lei Anticorrupção e o
Programa PETROBRAS de Prevenção de Corrupção - PPPC, e poderá solicitar, a qualquer Potencial Comprador, que preencha
um questionário detalhado para verificar a conformidade de suas práticas e condutas com a lei anticorrupção.

ii.

Uma Declaração de Proposta independente deverá ser submetida até a proposta de cada oferta (não vinculante e vinculante).

iii.

Para evitar um conflito de interesses, não será permitida a participação no Processo de qualquer Potencial Comprador
que seja considerado uma empresa afiliada do consultor financeiro da PETROBRAS no Processo.

iv.

Os Potenciais Compradores podem, sob sua exclusiva responsabilidade e arcando com todas as despesas relacionadas, contratar
consultores financeiros, técnicos e jurídicos para assessorar o Processo, desde que esses consultores sejam instituições com
reputação e experiência indiscutíveis, e não estejam sujeitos a nenhum conflito de interesses relacionados à PETROBRAS, seja
qual for a existência de conflito determinado de acordo com os critérios especificados pela PETROBRAS, a seu critério. Caso o
Potencial Comprador decida manter assessores e/ou consultores que possuam potenciais conflitos de interesses relacionados à
PETROBRAS, a PETROBRAS poderá, a seu critério, excluir este Potencial Comprador do Processo.

i.

As perguntas de Potenciais Compradores, que atendam aos Requisitos de Elegibilidade mencionados acima, devem ser dirigidas
exclusivamente ao Santander, para um dos representantes destacados abaixo:
Gustavo Miranda
Managing Director
Head of Investment Banking Brazil

6. Contato

T: +55 (11) 3553 0834
gustavo.miranda@santander.com.br

a.

ii.

Wang Lijie
Vice President
Investment Banking Brazil
T: +55 (11) 3553 3743
M: +55 (11) 99629 8198
wlijie@santander.com.br

Vinicius Spiess Forte
Analyst
Investment Banking Brazil
T: +55 (11) 3553 6369
T: +55 (11) 99194 2881
vforte@santander.com.br

Sob nenhuma circunstância deve ser feito contato com a gerência ou funcionários da PETROBRAS ou qualquer de suas
afiliadas.

Quaisquer perguntas ou perguntas gerais não específicas e diretamente relacionadas à potencial transação devem ser
endereçadas ao seguinte site: http://transparencia.petrobras.com.br
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Deten | Breve Visão Geral
Produção e Capacidade
Deten foi fundada e iniciou suas
operações em 1981.
Deten é a única produtora de LAB
no Brasil, com uma posição líder
de mercado, quando calculado
por LAB Equivalente produzido
em 2020.
Este produto é utilizado na
produção de detergentes líquidos e em pó - biodegradáveis.
A Companhia também produz
ALP (alquilado pesado) utilizado
em aditivos lubrificantes e óleo
têxtil.

Localização do Ativo
000’ Tons
Polo Industrial de Camaçari, Bahia

Capacidade
Instalada

LAB

LAS

ALP

230

120

10
BA

2018

2019

2020

LAB

183

183

207

LAS

69

64

83

Produção

Principais Insumos

Deten fornece matéria prima para
grandes multinacionais e
empresas de varejo locais.
Clientes selecionados

Polo Industrial de Camaçari

Benzeno
Parafina
Normal
Enxofre

O polo industrial de Camaçari é o maior do Brasil e representa 22% do PIB da Bahia.
Ele foi fundado em 1978 e conta com mais de 90 empresas industriais

Fonte: Companhia e informações públicas
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Deten | Destaques Financeiros
Desempenho financeiro sólido e forte apoiado por uma posição única de líder de mercado
Receita Líquida

EBITDA e Margem EBITDA

Dívida Líquida1 e Dívida Líquida/EBITDA

Em R$ milhões

Em R$ milhões e (%)

Em R$ milhões e (x)

18,2%
CAGR 12,8%

1.338
13,0%

1,7x
9,4%

1.111

1,5x

243

1.052

n.m.

235
157
137
105

-74

2018

2019

2020

2018

Receita Líquida

2019

2020

2018

2019

2020

EBITDA

Dívida
líquida
Net
Debt

Margem EBITDA %

Net
Debt
/ EBIDA
Dívida
líquida
/ EBITDA

Fonte: Companhia
1. Considera partes relacionadas
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Deten | Estrutura Acionária
A participação majoritária da Deten é controlada por investidores com presença e experiência global no mercado
Estrutura Acionária Atual

Breve Descrição dos Outros Acionistas
CEPSA:
■ Empresa multinacional espanhola, operando em toda a
cadeia de valor de Petróleo e Gás. Ela opera em vários
países da Europa, América Latina e África. A CEPSA é
controlada pelo fundo soberano Mubadala e pelo fundo
de private equity Carlyle

100.00%

Outros Acionistas Minoritários:

Perímetro da Transação
Atual

■ Pessoas físicas e jurídicas, incluindo a União, o Banco

Acionista Vendedor

do Brasil e o BNDES, remanescentes do período em

Outros acionistas
minoritários

71,44%
1,46%
69,78%

28,56%
27,88%

98,54%
2,34%

que as ações preferenciais foram originadas1.

Destaques do Acordo de Acionistas e do
Estatuto Social
Destaques do Acordo de Acionistas e do Estatuto
Social
No caso de uma possível venda por um acionista, o outro
acionista pode exercer o Direito de Preferência ou o
Direito de Adesão – “tag along” (Aplicável somente aos
acionistas majoritários, Petresa e Petrobras).

Legenda:
% – Participação nas açãos ordinárias
% – Participação nas ações preferenciais
% – Participação no total de ações

Fonte: Deten e Informação Pública
(1). A Deten possui um registro na Comissão de Valores Mobiliários Brasileira (CVM), decorrente de ações preferenciais B, oriundas de um incentivo fiscal
do (Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR) que a empresa destinava parte do imposto de renda para um fundo de investimentos na década de 80.
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Deten | Destaques da Tese de Investimentos
Atuação consolidada na indústria brasileira de surfactantes, Deten tem excelência operacional aliada a seu forte
perfil financeiro
1

Líder no mercado brasileiro em uma indústria que requer especialização




A Deten é a única empresa com operações no Brasil que produz LAB, o percussor do LAS, principal matéria-prima para o Alquilbenzeno Sulfonato de
Sódio (LASNa), matéria ativa preponderante nas formulações dos detergentes biodegradáveis sintéticos, seja na apresentação líquida como em pó.
No Chile, a Deten mantém negócios de longo prazo com as duas empresas consumidoras líderes e detém cerca de 85% do market-share por LAS
naquele país.
A Deten está melhor posicionada para capturar as recentes mudanças no comportamento do consumidor relacionadas ao cuidado pessoal, após a
pandemia da COVID, em razão de suas capacidades instaladas de LAB e LAS, ainda não totalmente atingidas por vendas.

2

Localizada estrategicamente no principal polo petroquímico do Brasil



3

Deten se beneficia de sua localização, o polo industrial de Camaçari, o segundo complexo petroquímico do Brasil e o maior complexo
industrial integrado do hemisfério Sul
O processo industrial da empresa está integrado com ativos logísticos em Camaçari, orquestrando suas operações com diferentes atores no
polo industrial

Investimento em expansão para ganhos em escala e melhoria da operação



4

Forte desempenho financeiro e perfil da empresa



5

Deten concluiu com sucesso a expansão da capacidade operacional, em 2017, e está pronta para capturar o crescimento da indústria,
avançando junto com as perspectivas do mercado varejista além de ter investido em ativos identificados em toda sua operação, para
melhorar a eficiência geral, reduzindo os custos de produção
Possui as mais rigorosas certificações internacionais ISO necessárias para operar com LAB, LAS e ALP.

Deten manteve uma forte posição de caixa nos últimos anos, com alavancagem abaixo de 1,0x sobre o EBITDA em 2018 e 2019, e registrando
uma posição líquida de caixa de R$ 139 milhões, até o final de 2020
A partir de dezembro de 2019, a Deten tem direito ao benefício fiscal SUDENE (durante os próximos 10 anos)

Sólida Estrutura de Governança Corporativa e Apoio dos Acionistas



Deten possui diferentes níveis de órgãos de governança corporativa, notadamente, conselho de administração, comitês executivo e fiscal e conselho
executivo, todos estabelecidos por diretrizes específicas do acordo de acionistas e do estatuto social. Atualmente, a PETROBRAS tem o direito de
nomear 2 membros do conselho, de um total de 6
A Empresa tem o apoio da CEPSA, acionista controladora, um dos maiores players do setor no mundo
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Esta Visão Geral da Oportunidade (o “Teaser”) está sendo disponibilizada para Potenciais Compradores e publicada no site da PETROBRAS (www.investidorpetrobras.com.br) com o objetivo de
apresentar a potencial transação.



Este documento está sendo fornecido apenas com o objetivo de verificar o interesse do mercado na oportunidade e, portanto, não obriga a PETROBRAS ou qualquer de suas afiliadas a iniciar
ou concluir o processo de venda aqui descrito.



Este documento pode conter declarações prospectivas com a aceitação das seguintes leis dos Estados Unidos: Seção 27A da Securities Act de 1933 e suas alterações (Securities Act), e Seção
21E da Securities Exchange Act de 1934 e suas alterações (Exchange Act), que apenas refletem as expectativas da administração da PETROBRAS. Termos como "antecipar", "acreditar",
"esperar", "prever", "pretender", "planejar", "fornecer", juntamente com expressões semelhantes ou análogas, são usados para identificar declarações meramente prospectivas. Portanto, os
resultados futuros das operações aqui descritas podem diferir das expectativas atuais, e o Potencial Comprador não deve basear suas expectativas apenas nas informações aqui apresentadas.



Este documento é emitido pela PETROBRAS no contexto da transação potencial. Foi preparado pela PETROBRAS, com apoio do SANTANDER, e não por qualquer outra pessoa e é feito
apenas para informação e não deve ser interpretado de modo a conferir direitos ao destinatário / participante / Potencial Comprador ou a qualquer um de seus funcionários, credores, acionistas
ou outros acionistas ou qualquer outra pessoa. Este Teaser foi elaborado com o único objetivo de permitir que Potenciais Compradores manifestem a intenção de receber mais informações para
análise em conexão com a Potencial Transação após a aceitação de certas obrigações de Confidencialidade e Conformidade, sempre que o Potenciais Compradores cumprirem os requisitos
objetivos de participação na Processo, descrito acima.



Embora as informações aqui contidas sejam obtidas ou extrapoladas de fontes públicas e preparadas de boa fé, nem a PETROBRAS, nem suas afiliadas, nem suas associadas, nem suas
subsidiárias, nem seus respectivos diretores, funcionários, representantes, consultores ou agentes , estão fazendo representações, promessas ou garantias, expressas ou implícitas, quanto à
isenção, precisão, confiabilidade, suficiência, razoabilidade ou integridade de tais informações, declarações ou opiniões contidas em / ou de outra forma em relação a este documento ou
qualquer informação escrita ou verbal disponível para qualquer participante / Potencial Comprador, de modo que nenhuma responsabilidade será aceita por qualquer pessoa em relação a essas
informações ou opiniões. Somente declarações, promessas e garantias que possam ser feitas em qualquer contrato definitivo e vinculante relacionado à Potencial Transação (que não contém
quaisquer declarações, promessas, garantias ou compromissos em relação a este documento) terão efeito. Em particular, qualquer Potencial Comprador terá que reconhecer em eventual
contrato definitivo e vinculante que não se baseou ou foi induzido a concluir tal contrato por qualquer declaração, promessa ou garantia, exceto aqueles que aparecerão em tal contrato.



As informações contidas neste documento estão sendo fornecidas apenas para fins informativos. Todas as informações financeiras ("Informações Financeiras") aqui contidas e relacionadas a
qualquer empresa da PETROBRAS foram obtidas de informações ("Dados de Origem") fornecidas pela administração da Deten e / ou PETROBRAS apenas para fins internos e não para fins de
divulgação a terceiros, e pode não estar em conformidade com as regras contábeis em IFRS, Reino Unido, BR ou US GAAP. A PETROBRAS não fez nenhuma tentativa de auditar ou verificar os
Dados da Fonte ou as Informações Financeiras ou qualquer outra informação financeira.



Esse material é baseado nas informações disponíveis até a presente data e considerando as condições econômicas e outras na situação que pode ser avaliada no momento.



A PETROBRAS não considera que as Informações Financeiras que possam estar contidas neste documento são / ou devem ser consideradas como uma indicação confiável do desempenho
financeiro projetado ou de qualquer outro assunto. As Informações Financeiras podem incluir certas declarações e declarações prospectivas, incluindo declarações sobre a condição financeira e
os resultados das operações relacionadas a certas operações e economia de custos, planos e objetivos de gerenciamento de ativos relevantes. Essas declarações prospectivas envolvem riscos
e incertezas, pois se relacionam a eventos e dependem de circunstâncias que ocorrerão no futuro e podem se basear em certas suposições sobre a evolução futura de uma série de magnitudes
e da economia em geral, que podem não se materializar e, portanto, as conclusões alcançadas neste documento podem ser alteradas. Nenhuma garantia, promessa ou declaração é feita no
sentido de que tais declarações ou previsões venham a ser alcançadas.



É provável que os resultados reais variem em relação a essas previsões ou projeções e essas variações podem ser significativas. Existem muitos fatores que podem fazer com que os resultados
e desenvolvimentos reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas, como, mas não se limitando à capacidade de obter economia de custos,
exposição à taxa de câmbio, inflação e condições econômicas adversas.

11

Informações Legais Relevantes


Nada contido neste documento é / ou deve ser usado como promessa ou garantia para o futuro. Salvo indicação em contrário, este documento se refere exclusivamente a esta data. A entrega
deste documento ou qualquer compra de valores mobiliários, ativos, negócios ou projetos da PETROBRAS ou de qualquer entidade relacionada não devem ser interpretadas para indicar ou
implicar que não houve mudança nos negócios da Deten ou PETROBRAS a partir da data atual. Além disso, a PETROBRAS ou suas respectivas afiliadas, diretores, executivos ou funcionários
não assumem qualquer responsabilidade ou obrigação de atualizar ou atualizar este documento (ou qualquer informação adicional), corrigindo quaisquer imprecisões nele evidenciadas ou
fornecendo informações adicionais para qualquer destinatário / participante / Potencial Comprador. As informações contidas neste documento são necessariamente baseadas nas condições
econômicas, de mercado e outras em vigor e nas informações disponíveis na data ou conforme indicado aqui. Mesmo que desenvolvimentos subsequentes possam afetar as informações aqui
apresentadas, a PETROBRAS e suas empresas não tem obrigação de atualizar ou revisar essas informações.



Este documento não constitui um prospecto ou uma oferta para a venda ou compra de ações ou outros valores mobiliários ou qualquer ativo subjacente em relação a qualquer empresa da
PETROBRAS ou, de outro modo, ingressar nos negócios contemplados na Potencial Transação, não constituindo qualquer forma compromisso de qualquer empresa da PETROBRAS ou de
qualquer outra pessoa em entrar em qualquer tipo de negócio jurídico. Este documento ou qualquer outra informação verbal ou escrita disponibilizada a qualquer participante ou consultor não
constitui ou constituirá a base ou termos gerais de qualquer acordo ou compromisso. Qualquer proposta relativa a uma possível transação entre qualquer empresa da PETROBRAS e o
destinatário / participante e / ou Potencial Comprador somente dará origem a obrigações contratuais por esse membro do grupo de empresas da PETROBRAS se e quando um contrato definitivo
e vinculante for firmado.



A PETROBRAS se reserva o direito, sem qualquer responsabilidade, de alterar ou substituir este Teaser e as informações fornecidas a qualquer momento e de modificar, adiar, acelerar ou
encerrar o Processo, negociações e discussões a qualquer momento e sob qualquer aspecto, acerca da Potencial Transação tratada neste documento ou para encerrar as negociações com
qualquer Potencial Comprador / consignatário / participante deste documento, caso em que todos serão informados. A PETROBRAS não se compromete a fornecer aos destinatários acesso a
informações adicionais.



O destinatário / participante/ Potencial Comprador reconhece que será o único responsável por sua própria avaliação do mercado e da posição de mercado de qualquer membro do grupo de
empresas da PETROBRAS ou de qualquer de seus valores mobiliários, ativos ou passivos ou parte dele e que conduzirá sua própria análise e será exclusivamente responsável por formar sua
própria convicção sobre o valor e o desempenho futuro potencial do ativo negociado na potencial transação. Nada contido neste Teaser será considerado como promessa ou compromisso com
eventos ou projetos futuros.



Os destinatários / participantes / Potenciais Compradores manterão confidencial o relacionamento com a PETROBRAS em relação à potencial transação e não divulgarão a terceiros que
receberam este documento ou que estejam avaliando seu interesse na oportunidade potencial de transação, a menos que autorizado por escrito pela PETROBRAS por uma autoridade
competente. Em hipótese alguma, os integrantes do grupo de empresas da PETROBRAS ou qualquer de seus consultores serão responsáveis por quaisquer custos ou despesas incorridos como
resultado de qualquer avaliação ou investigação de qualquer membro ou parte do grupo de empresas da PETROBRAS ou quaisquer outros custos e despesas incorridos por um destinatário /
participante / Potenciais Compradores.



Os destinatários deste documento e seus representantes devem cumprir os requisitos legais aplicáveis em sua jurisdição. Consequentemente, o destinatário / participante / Potencial Comprador
concorda que nem ele nem nenhum de seus agentes ou afiliados usarão essas informações, exceto para os fins especificados neste aviso ou documento, e não usarão essas informações para
nenhum outro propósito comercial. A distribuição deste documento em determinadas jurisdições pode ser restringida por lei e, portanto, ao aceitá-lo, os destinatários / participantes / Potenciais
Compradores declaram que são elegíveis para recebê-lo sem violar quaisquer requisitos de registro não atendidos ou outras restrições legais ou regulamentares na jurisdição em que residem ou
realizar negócios. Nenhuma responsabilidade é aceita por qualquer pessoa relacionada à distribuição ou posse do documento em / ou de qualquer jurisdição.



Este documento não será considerado aconselhamento jurídico, fiscal ou financeiro e não será considerado recomendação de nenhum membro do grupo de empresas da PETROBRAS ou de
qualquer um de seus respectivos representantes, diretores, funcionários, consultores ou agentes ou qualquer outra pessoa para celebrar quaisquer transações. Recomenda-se que os
destinatários / participantes / Potenciais Compradores busquem seus próprios assessores financeiros, entre outros, e espera-se que esse destinatário / participante / Potencial Comprador tome
suas próprias decisões sem depender exclusivamente deste documento. Conforme mencionado acima, este documento é apenas informativo e as informações aqui contidas não devem ser
tratadas como confiáveis, não conferindo direitos ou recursos ao destinatário / participante / Potencial Comprador ou a qualquer outra pessoa.



Este documento não exclui qualquer responsabilidade ou solução relacionada a declarações fraudulentas. Ao aceitar este documento, o destinatário / participante / Potencial Comprador
concorda em estar vinculado pelas limitações descritas aqui.
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