Petrobras assina contrato para venda da BSBios
—
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2020 - A Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, em continuidade ao
comunicado de 18 de dezembro de 2020, informa que sua subsidiária integral Petrobras Biocombustível
S.A. (PBio) assinou hoje com a empresa RP Participações em Biocombustíveis S.A. contrato para a venda
da totalidade das suas ações (50% do capital da empresa) de emissão da BSBios Indústria e Comércio de
Biodiesel Sul Brasil S/A (BSBios).
O valor de R$ 322 milhões, incluindo ajuste de correção monetária, será depositado em contas vinculadas
(escrow), pela participação da PBio na BSBios, e está sujeito a ajustes usuais para transações dessa
natureza, sendo que R$ 255 milhões serão sacados pela PBio no fechamento da transação e R$ 67
milhões serão mantidos em conta vinculada para indenização de eventuais contingências e liberados
conforme prazos e condições previstas em contrato.
O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes usuais.
A presente divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e da PBio e com o Decreto
9.188/2017.
Essa operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e à melhoria de alocação do capital
da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em
águas profundas e ultra-profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo
ao longo dos anos.
Sobre a BSBios
A BSBios é proprietária de duas usinas de biodiesel:
(i) usina de biodiesel de Passo Fundo, localizada no Estado do Rio Grande do Sul, com capacidade de
produção de 414 mil m³/ano, capacidade de esmagamento de 1.152 mil toneladas/ano e capacidade de
armazenamento de 120 mil toneladas de grãos, 60 mil toneladas de farelo e 7,5 mil m³ de biodiesel; e
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Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E da
lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos:
“antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais,
evidentemente, envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não, pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais
expectativas, e, o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.

(ii) usina de biodiesel de Marialva, localizada no Estado do Paraná, com capacidade de produção de 414
mil m³/ano e capacidade de armazenamento de 3 mil m³ de óleo vegetal, 1,5 mil m³ de gordura animal e
4,5 mil m³ de biodiesel.
Sobre a RP Participações em Biocombustíveis S.A.
Fundada em 2011, a RP Participações em Biocombustíveis S.A. é uma empresa controlada pela ECB
Group e, tem como atividade principal participar e investir em empresas que produzam e comercializem
biocombustíveis. Seu principal investimento é a participação acionária na BSBios.
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