~

PETROBRAS
CNPJ/MF - 34.274.233/0001-02
NIRE - 33300013920

CERTIDAO

Certifico,

para os devidos fins, que 0 Conselho

de Administrac;ao

Distribuidora S.A. - BR, em reuniao levada a efeito em 24/04/2018

da Petrobras

(Ata CA n° 758),

sob a presidencia do Presidente Augusto Marques da Cruz Filho, com a participac;ao
dos Conselheiros

Bruno Cesar de Paiva e Silva, Clemir Carlos Magro, Durval Jose

Soledade Santos, Francisco Arruda Vieira de Melo Filho, Jeronimo Antunes, Jorge
Celestino

Ramos,

Reinaldo

Guerreiro

e

Segen

Farid

Estefen,

aprovou,

por

unanimidade, nos termos do Resumo Executivo e seus anexos:
a) os Termos e Condic;6es da Operac;ao de Emissao dos Certificados de Recebiveis do
Agronegocio, conforme as caracteristicas transcritas a seguir:
* Devedora: Petrobras Distribuidora S.A.
* Coordenadores:

BB - Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco

Itau BBA S.A., Banco J. Safra S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A.
* Instrumento: Certificados de Recebiveis do Agronegocio ("CRA").
Normativo da Oferta: InstruC;80 CVM 400 (UICVM 400").
* Agente

Fiduciario: A ser definido em comum acordo entre a Companhia

e os

Coordenadores.
* Banco Liquidante e Escriturador: A ser definido de comum acordo entre a Companhia
e os Coordenadores.
* Volume de Emiss80: Ate R$ 750.000.000,00

(Setecentos e cinquenta milh6es de

reais).

o

presente montante podera ser aumentado em ate 35% (trinta e cinco por cento) em

virtude do usa do Lote Suplementar (15%) elou Lote Adicional (20%) previstos na ICVM
400, atingindo

0 montante maximo de ate R$ 1.012.500.000,00

milh6es e quinhentos

(Um bilhao, doze

mil reais). A distribuic;ao dos lotes adicional e suplementar

observara 0 regime de melhores esforc;os de colocac;ao.
* Garantias: Sem garantias.
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* Quantidade de CRA: 750.000

o

presente montante poderc~ ser aumentado em ate 35% (trinta e cinco por cento) em

virtude do uso do Lote Suplementar (15%) e/ou Lote Adicional (20%) previstos na ICVM
400, atingindo

a quantidade

maxima de ate 1.012.500

(Um milhao, doze mil e

quinhentos) CRA.
* Valor Nominal Unitario: R$ 1.000,00 (Um mil reais).
* Series: Os CRA serao emitidos em ate tres Series ("1a Serie", "2a Serie", "3a Serie" e,
quando referidas em conjunto, "Series"), e serao ofertados aos investidores na forma
de "vas os comunicantes", sendo a que ate duas das Series podera(ao) nao existir.

o

montante

e a taxa

Coordenadores,

final

juntamente

de

cada

uma

das

com a Companhia,

Series

serao

definidos

em procedimento

pelos

de coleta de

intenc;6es de investimento, no ambito da Emissao, nos termos dos artigos 44 e 45 da
ICVM 400 ("Procedimento de Bookbuilding" ou "Bookbuilding").
* Data da Emissao: A definir.
* Destinac;ao dos Recursos: Os recursos obtidos pela Devedora com a emissao dos
CRA serao destinados
Devedora,

no ambito

integral e exclusivamente
da aquisic;ao de etanol

as atividades
diretamente

no agroneg6cio

de produtores

da

rurais,

conforme definido em comum acordo entre a Devedora e os Coordenadores.
A Companhia devera, ainda, prestar contas a Securitizadora e ao agente fiduciario dos
CRA, da destinac;ao de recursos e seu status, conforme descrito na Escritura, na
seguinte

periodicidade:

(i) a cada 3 (tres) meses a contar da primeira data de

integralizac;ao dos CRA; (ii) em caso de vencimento

(ordinario ou antecipado) das

Debentures

previstos na Escritura; e (iii)

ou nos casos de resgate eventualmente

sempre que solicitado por escrito por autoridades, pela Securitizadora ou pelo agente
fiduciario

dos CRA, para fins de atendimento

reguladores e fiscalizadores,
c6pia

dos

contratos,

comprobat6rios

de 6rgaos

em ate 30 (trinta) dias do recebimento da solicitac;ao,

notas

que julgar

a normas e exigencias

fiscais,

atos

necessario

societarios

e

para acompanhamento
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recursos

ou em prazo menor,

se assim solicitado

por qualquer

autoridade

ou

determinado por norma.
* Prazo de Vencimento,

Amortizagoes

e Remuneragao:

Os CRA terao prazo de

vencimento, amortizagao e remuneragao conforme abaixo, sendo que a remuneragao
sera definida em Procedimento

de Bookbuilding,

com taxa inicial do Bookbuilding

abaixo informada:
(i) 1a Serie: 4 anos, bullet - 99% da Taxa 01;
(ii) 2a Serie: 6 anos, bullet - 101% da Taxa 01;
(iii) 3a Serie: 7 anos, bullet - Tesouro IPCA (2024) + 0,10% a.a.
* Pagamento

dos juras/

remuneragao:

1a, 2a e 3a Series: semestralmente,

sem

caremcia.
* Regime de Colocagao: Os CRA da Oferta Base serao objeto de distribuigao publica,
sob regime de garantia firme de colocagao condicionada
internes dos Coordenadores,

sendo que os Coordenadores

a

aprovagao nos comites
a exercerao (i) na serie

escolhida por cada Coordenador, a seu exclusivo criterio, (ii) na respectiva taxa teto
da(s) serie(s) alocada(s).
Para evitar

duvidas,

os CRA do Lote Adicional

e do Lote Suplementar

serao

distribuidos no regime de melhores esforgos.
* Resgate Antecipado:

A ser definido de comum acordo entre a Devedora e os

Coordenadores na Escritura.
* Amortizagao

Extraordinaria

Facultativa: A ser definido de comum acordo entre a

Devedora e os Coordenadores na Escritura.
* Vencimento

Antecipado:

serao estabelecidas

As hip6teses de vencimento

antecipado das Debentures

em termos usuais de mercado e habitualmente

adotados em

operagoes semelhantes da Devedora, devendo ser definidas em comum acordo entre a
Devedora e os Coordenadores.
referencia

a Covenants

* Distribuigao

Vale frisar que nao havera nenhuma clausula com

ligados a indicadores financeiros da Companhia.

e Negociagao:

Os CRA serao registradas
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mercado primario por meio (i) do MDA - M6dulo de Distribuic;ao de Ativos e/ou do DDA
- Sistema de Distribuic;ao de Ativos, administrados e operacionalizados
a distribuic;ao liquidada financeiramente

pela B3, sendo

por meio da 83; e (b) negociac;ao no mercado

secundario por meio (i) do CETIP21 - Titulos e Valores Mobiliarios e/ou (ii) do sistema
PUMA, administrados e operacionalizados pela 83.
b) autorizou

0

Diretor Executivo Financeiro e de Relac;oes com Investidores (DFIN) a

assinar todos os documentos

referentes

a

operac;ao, mediante parecer favoravel da

Gerencia Juridica (GJD);
c) que

0

DFIN e a Secretaria Geral (SEGE) sejam designados

para assinatura do

instrumento denominado "Extrato da Ata de Reuniao do Conselho de Administrac;ao",
que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I), e delegaram ao DFIN a
competencia para autorizar eventuais ajustes a serem feitos na minuta do mencionado
instrumento de Extrato da Ata, desde que os ajustes nao alterem as condic;oes da
operac;ao descritas e tenham parecer favoravel da GJD. 0 Conselheiro Bruno Cesar de
Paiva e Silva solicitou
materia

seja anexado

a

Secretaria Geral que

a

documentac;ao

0

arquivo com a apresentac;ao sobre a

que instruiu

a deliberac;ao, de forma a

corrobora r 0 entend imento. ------------------------

_

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2018.

~.()"Q~.
Flavia Rita Radusw9sk~njrl

Tanabe

Secretaria-Geral da Petrobras Distribuidora S.A.
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