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Fato Relevante
Recebimento de Valores Referentes aos Instrumentos de Confissão de
Dívidas com a Eletrobras

—
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2018.
Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3) informa, em continuidade ao Fato
Relevante divulgado ao mercado em 1 de outubro de 2018, o recebimento de valores
referentes aos Instrumentos de Confissão de Dívidas – ICDs assinados com as Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras e suas controladas distribuidoras de energia.
Até o presente momento, a companhia recebeu o montante de aproximadamente R$ 880
milhões, dos quais R$ 113 milhões correspondem à 6ª parcela, recebida hoje.
Vale ressaltar que conforme Fato Relevante divulgado em 30 de outubro de 2018 pela
Eletrobras e pela Energisa S/A (“Energisa”) as últimas condicionantes previstas no edital
de leilão nº 2/2018-PPI/PND e seus anexos em relação à transferência do controle
acionário das Centrais Elétricas de Rondônia (“Ceron”) foram cumpridas e a operação foi
concluída, com a Energisa recebendo as ações ordinárias de emissão da Ceron
representativas de 90,0% do seu capital social.
Conforme Fato Relevante de 30 de abril de 2018 divulgado pela Petrobras Distribuidora
S.A., com a efetiva privatização da Ceron, os Instrumentos de Assunção de Dívida – IADs
se tornam válidos e a Eletrobras assume uma parte da dívida com a Petrobras
Distribuidora S.A., com previsão de garantia mais sólida, consubstanciada na cessão de
créditos de contratos com empresas do sistema Eletrobras.
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Com relação a parte da dívida que permanece na Ceron, a Energisa deverá apresentar
garantias fidejussórias em substituição àquelas prestadas pela Eletrobras. A dívida da
Ceron em 31/10/2018 é de R$ 1,220 bilhão, sendo o saldo que cabe a Eletrobras é de R$
880 milhões e à Energisa cabe o montante de R$ 340 milhões.
Vale ressaltar que, em complemento aos R$ 113 milhões referentes a 6ª parcela, haverá
um pagamento a ser realizado pela Eletrobras até 14 de novembro de 2018, ainda relativo
à dívida da Ceron, no valor de R$ 33,6 milhões, por força de cláusula de eficácia do
contrato de ICD firmado.
A Companhia informa que futuros pagamentos vinculados a estes ICDs serão
tempestivamente divulgados ao mercado.
JOSÉ ROBERTO LETTIERE
Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
(CFO/IRO)
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Public Company

Material Fact
Receipt of Amounts Related to the Debt Confidence Instruments entered
into with Eletrobras

—
Rio de Janeiro, October 31, 2018.
Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3) informs, in accordance to the Material
Fact disclosed on October 1, 2018, the receipt of amounts related to the Debt Confidence
Instruments (ICDs, in Portuguese) entered into with Centrais Elétricas Brasileiras S.A.Eletrobras and its controlled distributors of energy.
The Company has already received approximately R$ 880 million, of which R$ 113 million
corresponds to the 6th installment received today.
It is worth mentioning that according to the Material Facts released on October 30, 2018
by Eletrobras and Energisa S/A ("Energisa"), the conditions set forth in auction notice nº
2/2018-PPI/PND and its appendices regarding the transfer of the (Ceron) were fully
satisfied and the transaction was concluded. Therefore, Energisa received the common
shares issued by Ceron representing 90.0% of its total capital.
According to a Material Fact released on April 30, 2018 disclosed by Petrobras
Distribuidora SA, with the effective privatization of Ceron, the Debt Assumption
Instruments become valid and Eletrobras assumes part of the debt with a more solid
guarantee, consubstantiated in the assignment of credits from contracts with companies
controlled by Eletrobras.
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Regarding the part of the debt remaining in Ceron, Energisa should present fidejussory
guarantees in lieu of those provided by Eletrobras. Ceron's debt on October31, 2018 is
R$ 1.220 billion; the debt balances for Eletrobras and Energisa amounts to R$ 880 million
and R$ 340 million respectively.
It should be noted that in addition to the R$ 113 million referring to the 6th installment,
there will be a payment to be made by Eletrobras until November 14, 2018, still related
to Ceron's debt, in the amount of R$ 33.6 million, according to the ICD contract.
The Company informs that future payments related to the ICDs will be duly disclosed to
the market.

JOSÉ ROBERTO LETTIERE
Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
(CFO/IRO)
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