Petrobras conclui a venda do campo de Frade
—
Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 2021 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao
comunicado de 28/11/2019, informa que finalizou hoje a venda de sua participação de 30% no campo de
Frade, localizado na Bacia de Campos, litoral norte do estado do Rio de Janeiro, para a PetroRio Jaguar
Petróleo Ltda., subsidiária da Petro Rio S.A. (PetroRio), que detém os 70% restantes. A transação incluiu
também a venda da totalidade da participação detida pela Petrobras Frade Inversiones S.A. (PFISA),
subsidiária da Petrobras, na empresa Frade BV para a Petrorio Luxembourg, que passa a deter 100% de
Frade BV.
Após o cumprimento das condições precedentes, a operação foi concluída com o pagamento de US$ 36
milhões para a Petrobras na data de hoje, valor resultante dos pagamentos previstos nos contratos e já
com os ajustes aplicáveis. Esse valor se soma ao montante de US$ 7,5 milhões pagos à Petrobras na
assinatura do contrato de venda.
A parcela recebida hoje foi ajustada em função do lucro auferido pela Petrobras e PFISA de US$ 56,5
milhões no período entre 01/07/2019 (data-base da transação) e 05/02/2021 (fechamento da transação).
Esse tipo de ajuste de preço é uma prática comum em operações de aquisição e desinvestimento.
Os valores pagos à Petrobras hoje e na assinatura, somados ao lucro auferido, totalizam US$ 100 milhões,
conforme divulgado anteriormente. Além disso, há o montante de US$ 20 milhões contingente a uma
potencial nova descoberta comercial no campo, que se ocorrer no futuro, a Petrobras terá direito a
receber.
A presente divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com as disposições do
procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto 9.355/2018.
Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e à melhoria de alocação do capital
da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em
águas profundas e ultra-profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo
ao longo dos anos.
Sobre o campo de Frade
O campo de Frade está localizado a cerca de 118 km da costa norte do estado do Rio de Janeiro, em lâmina
d’água entre 1.050 e 1.300 m. O início de produção foi em junho/2009 e a média de produção no ano de
2020 foi de cerca de 20 mil boe/dia, sendo cerca de 6 mil boe/dia a parcela de produção da Petrobras.
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Sobre a PetroRio
PetroRio é uma empresa brasileira, produtora independente de óleo e gás com produção média do quarto
trimestre de 2020 de cerca de 30 mil boe/dia, sendo operadora dos campos de Tubarão Martelo, Polvo,
além a Frade na Bacia de Campos e não operadora de Manati, na Bacia de Camumu-Almada com 10% de
participação. Com a conclusão da transação, a PetroRio passa a deter, por meio de suas subsidiárias, 100%
do consórcio e da empresa Frade BV.
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