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Esclarecimento de Notícias
Sociedade entre BR Distribuidora e Espírito Santo
—
Rio de Janeiro, 03 de abril de 2018

Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3) informa que recebeu o Ofício nº 592/2018-SAE, que solicita o
seguinte esclarecimento:
Ofício nº 592/2018-SAE
“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 03/04/2018, sob o título “BR e Espírito Santo serão sócios
em distribuidora”, consta, entre outras informações, que:
1. O governador do Espírito Santo anunciou ontem a conclusão da negociação com a BR Distribuidora para a
criação de uma empresa de capital misto de gás canalizado no Estado;
2. Com o acordo, as duas partes põem fim a uma disputa em torno do contrato de concessão da distribuidora
capixaba de gás natural do Estado, a BR-ES, e permite que a BR coloque à venda, no futuro, o ativo.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 04/04/2018, com a sua confirmação ou não, bem
como outras informações consideradas importantes.”
Esclarecimento
Inicialmente, cabe esclarecer que a Notícia não expressa declarações prestadas diretamente pela companhia.
Conforme já divulgado pela BR em seu Formulário de Referência “em 12 de agosto de 2016, a companhia
celebrou um Memorando de Entendimentos (MoU) com o Estado do Espírito Santo, a fim de realizar um acordo
para a constituição de empresa estatal para distribuição de gás natural no Espírito Santo”.
Neste sentido, referidas tratativas encontram-se em estágio avançado, porém ainda restam pendentes
determinadas conclusões técnicas da negociação. As condições contratuais definitivas ainda serão objeto da
devida apreciação por parte dos órgãos competentes da companhia.
Por fim, a companhia esclarece que não há definição a respeito da alienação do referido ativo.
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