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Fato Relevante
VIBRA Realiza Emissão de Debêntures
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2021.
Petrobras Distribuidora S.A. (“Companhia” ou “VIBRA”) (B3: BRDT3) vem informar, aos seus
acionistas e ao mercado em geral, que foi aprovada, na reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada nesta data, a 3ª (terceira) emissão de debêntures, não conversíveis em ações,
em série única, da espécie quirografária, para colocação privada, no valor de R$800.000.000,00
(oitocentos milhões de reais) (“Debêntures”), a qual será regulada pelo “Instrumento Particular de
Escritura da 3ª (terceira) Emissão de Debêntures, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da
Espécie Quirografária, para Colocação Privada, da Petrobrás Distribuidora S.A.”. As Debêntures terão
prazo de 10 (dez) anos contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 11 de setembro de
2031.
As Debêntures serão vinculadas a certificados de recebíveis do agronegócio de emissão da Virgo
Companhia de Securitização, nos termos da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme
alterada, os quais serão objeto de distribuição pública nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16
de janeiro de 2009, conforme alterada, e da Instrução da CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018,
conforme alterada, que se tornou pública nesta data (“CRA” e “Oferta”, respectivamente).
O CRA e a Oferta e, por consequência, a subscrição e integralização das Debêntures, estarão sujeitos
ao atendimento de determinadas condições precedentes.
A emissão das Debêntures está alinhada ao direcionamento estratégico da Companhia de constante
avaliação de alternativas de captação de recursos para otimização da sua estrutura de capital e
financeira.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a conclusão da Oferta,
bem como os seus termos e condições, tão logo esta seja concretizada.
Este fato relevante não constitui um material de venda ou uma oferta, convite ou solicitação para
aquisição dos CRA.
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Material Fact
VIBRA Issues Debentures
Rio de Janeiro, August 27, 2021.
Petrobras Distribuidora S.A. (“Company” or “VIBRA”) (B3: BRDT3) hereby informs its shareholders
and the market in general that the 3rd (third) issue of debentures, non-convertible into shares, in a single
series, of the unsecured type, was approved at the meeting of the Company's Board of Directors held
on this date, for private placement, in the amount of R$800,000,000.00 (eight hundred million reais)
("Debentures"), which will be regulated by the "Private Instrument of Indenture of the 3rd (third) Issuance
of Debentures, not Convertible into Shares, in Single Series, Unsecured, for Private Placement, of
Petrobrás Distribuidora SA”. The Debentures will have a term of 10 (ten) years as of the issue date, thus
maturing on September 11, 2031.
The Debentures will be linked to agribusiness receivables certificates issued by Virgo Companhia de
Securitização, pursuant to Law No. 11,076, of December 30, 2004, as amended, which will be subject
to public distribution pursuant to CVM Instruction No. 476 , of January 16, 2009, as amended, and CVM
Instruction No. 600, of August 1, 2018, as amended, which became public on this date (“CRA” and
“Offer”, respectively).
The CRA and the Offer and, consequently, the subscription and payment of the Debentures, will be
subject to compliance with certain conditions precedent.
The issuance of Debentures is in line with the Company's strategic direction of constant evaluation of
funding alternatives to optimize its capital and financial structure.
The Company will keep its shareholders and the market in general informed about the conclusion of the
Offer, as well as its terms and conditions, as soon as it is concluded.
This material fact does not constitute a sales material or an offer, invitation or solicitation to acquire
CRAs.
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