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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 ta is 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.   
 

PÚBLICA 

  

 

Petrobras sobre venda de participação em petroquímica   

— 
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2022 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao comunicado de 

27/10/2022, informa que iniciou hoje a fase vinculante referente à venda da totalidade de sua participação acionária, 

correspondente a 34,54% do capital total, na empresa METANOR S/A - Metanol do Nordeste (“Metanor”), com sede em 

Camaçari, no estado da Bahia. 

Os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão carta-convite (Process Letter) com instruções sobre o 

processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas 

vinculantes.  

A presente divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com o regime especial de desinvestimento 

de ativos pelas sociedades de economia mista federais, previsto no Decreto 9.188/2017.  

Essa operação está alinhada à estratégia de gestão de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, 

visando à maximização de valor e maior retorno à Petrobras.  

 

 Sobre a METANOR  

A Metanor é uma sociedade anônima, constituída em 1969, controlada em conjunto pela Petrobras e pela Dexxos 

Participações S.A. Atua, através de sua subsidiária COPENOR – Companhia Petroquímica do Nordeste S.A, nos 

segmentos de comercialização de metanol e produção de seus derivados, notadamente formaldeído e hexamina. 


