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Fato Relevante
Acordo Extrajudicial para quitação de débitos fiscais com
o Estado do Mato Grosso

—
Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2018
A Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3) informa que assinou, em 25 de
setembro de 2018, Termo de Acordo Extrajudicial com o Estado do Mato Grosso e o
Ministério Público do Mato Grosso, com a devida participação e aprovação do
Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA-MT), relacionado a um
passivo fiscal no montante aproximado de R$ 1,3 bilhão (um bilhão e trezentos
milhões de reais) provisionado no balanço da Companhia, composto por 9 (nove)
processos administrativos, detalhados no item 4.3 do Formulário de Referência.
Esse acordo resulta na quitação do referido passivo fiscal e, com isso, no
encerramento das discussões administrativas, por meio de um desembolso pela
companhia de R$372 milhões (trezentos e setenta e dois milhões de reais) e um
aproveitamento de R$103 milhões (cento e três milhões de reais) em créditos
escriturais de ICMS no Estado do Mato Grosso, com compensação em até 24 (vinte
e quatro) meses em operações futuras com o estado. O referido acordo promoverá
um impacto líquido positivo no resultado do exercício de 2018 estimado em R$645
milhões, já no 3°trimestre.
Eventuais novas informações relevantes sobre o assunto serão tempestivamente
comunicadas ao mercado.
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Material Fact
Extrajudicial Settlement for Discharge of Tax Debts
with the State of Mato Grosso

—
Rio de Janeiro, September 26, 2018
Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3) hereby informs that it signed,
on September 25, 2018, an Extrajudicial Settlement with the State of Mato
Grosso and the Prosecution Office of the State of Mato Grosso, with the
participation and approval of the Interinstitutional Committee for the Recovery
of Assets (‘CIRA-MT’), related to a tax liability in the approximate amount of
R$ 1.3 billion (one billion, three hundred million reais) provisioned in the
company's balance sheet, consisting of 9 (nine) administrative proceedings,
detailed in item 4.3 of the Reference Form.
This agreement results in the discharge of said tax liability and, as a result, in
the closing of the administrative discussions, through a disbursement by the
company of R$ 372 million (three hundred seventy-two million reais) and a use
of R$ 103 million (one hundred and three million reais) in State tax ICMS credits
in the State of Mato Grosso, with an offset in up to 24 (twenty-four) months in
future operations with the state. This agreement will promote a net positive
impact on the 2018 fiscal year results estimated at R$ 645 million (six hundred
and forty-five million reais), already in the third quarter.
Any new material information on the subject will be communicated to the
market in due time.
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