
carta enviada ao DINTER em 09/06/2011 , a empresa manifestou seu 
interesse em adquirir as participações da Petrobras sem no entanto 
manifestar valores; 

• SAOESA - grupo argentino com interesse no setor elétrico nas áreas de 
geração de energia, hidroelétrica e geração a gãs, com 4.500 MW 
instalados, o que corresponde a aproximadamente 17% do mercado de 
geração elétrica na Argentina (Anexo 5); 

• Sindicato de Trabalhadores Eletricitários -em visita ao GE da lNTER-DN, 
manifestou interesse sem porém avançar com as negociações. 

19. O JURIDICO/JlN, através do DIP JURIDICO/JJN 107/2012 (Anexo 6), de 
05106/2012, fez a seguinte observação: "Por todo o exposto, este 
JURIDICO/JIN ratifica seu entendimento já expresso no DIP JURIDICO/JIN 
5048/2011 e DIP JURIDICO/JIN 4297/2012, no sentido de que pelos argumentos 
ali descritos e sob a ótica estritamente jurídica, existe o risco de que seja 
reconhecido o argumento de que o Grupo Enersis/Chilectra/ENDESA tem seu 
direito de preferência garantido peta cláusula 2.9 do Contrato de Acionistas da 
DISTRILEC. Na hipótese de existir alguma resistência do grupo Endesa a essa 
venda a um terceiro~ sempre haveria a possibilidade de uma composição de 
interesses que o envolva. Mas não se perderia a proposta da Sadesa. Por 
outro lado, aparentemente existem óbices regulatórios e de direito de 
concorrência na Argentina ao exercício do alegado direito de preferência, e 
assim ocorreria a perda de uma boa oportunidade de alienação da 
participação na EDESUR a um terceiro. Em última análise, portanto, a 
concessão do direito de preferência poderia fazer não só que se perdesse uma 
boa oferta realizada pela empresa deficitária, como também poderia, ao cabo, 
mostrar-se Infrutífero diante de uma proibição legal" . 

20. Em 29 de maio de 2012 a empresa Central Pueno S.A. e a Hídrelétrica 
p;edra Del Agui/a S.A ., pertencentes ao grupo argentino SADESA, que atua 
no setor elétrico argentino, enviaram proposta de compra à Petrobras (Anexo 
7} com renovação em 18 de julho de 2012 (Anexo 8), nas seguintes condições: 

i. US$ 75 milhões pagos em pesos argentinos divididos em duas parcelas : 
a) USS 30 milhões pagos na data da assinatura ; b) US$ 45 milhões a 
serem pagos em 31/12/2013, somente se até esta data estiver vigente 
uma revisão tarifária integral e o cumprimento da Acta Acuerdo 
(reconhecimento de custos). 

ii. Os termos da proposta serão refletidos nos acordos definitivos; 

iii_ Venda da participação na OISTRILEC, controlador da EDESUR, através 
da venda da PEDASA e PFB; 

ív. Due díligence das empresas PEOASA, PFB (em andamento) e 
DISTRILEC; 

v. O fechamento estará sujeito à aprovação das diretorias da PESA e 
Petrobras; 
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vi. A proposta já está aprovada pelo board da SADESA; 

vii. As partes concordam que não há necessidade de autorização prévia do 
governo argentino; 

viii. Leis aplicadas serão as da Argentina e as regras de arbitragens serão 
as da lnternational Cf1amber of Commerce , sendo o local da arbitragem 
a cidade de Montevidéu, no Uruguai, em língua inglesa; 

ix. A proposta tem validade até 15/08/2012; 

x. Condição de closing : que o governo argentino não intervenha ou 
nacionalize a DISTRILEC ou EDESUR. 

21. Foram estudadas diferentes estruturas de deslnvestimento, sendo a mais 
adequada a venda das participações na controladora DISTRILEC (48,5%) 
através da venda das empresas PFB (10% da OISTRILEC) e PEDASA (38,5% da 
DISTRILEC), pelos motivos expostos abaixo: 

i. Diminuir o risco de discussões com o sócio sobre o co-controle da 
empresa; 

ii. Eliminação de empresas do sistema PESA que existam apenas para 
exercício de participação na EDESUR; 

iii. Diminuição de riscos de questionamentos regulatórios por parte do 
governo; 

iv. Evitar necessidade de alteração de acordos societários. 

22. Com o objetivo de obter uma oprmao independente sobre o valor da 
empresa para sua venda, a INTER-DN contratou a Deloitte que, em relatório de 
dezembro de 2011 (Anexo 1), apresentou suas estimativas de valor para a 
EDESUR referentes a 30/09/2011. Foram utilizados dois métodos para a 
referida valoração: 

i. lncome Approach : determinação do valor de patrimônio da empresa 
através do valor presente dos fluxos de caixas descontados. Neste 
caso, o valor atribuído para EDESUR variou entre US$ 179 milhões e 
US$ 77 milhões (considerando a participação PESA de 27,33%); 

ii. Market Approach : determinação do valor da empresa através de 
análises de empresas similares (escolhida para análise a empresa 
EDENOR). Neste caso, o valor atribuído à EDESUR variou entre US$ 133 
milhões e US$ 80 milhões (considerando a participação PESA de 
27,33%); 

iii. Valor Final da empresa: através da ponderação dos resultados das duas 
técnicas, o valor final atribuído à EDESUR variou entre US$ 123 milhões 
e US$ 96 milhões. 

23. Cabe ressaltar que em 30/09/2011, a empresa EDENOR, utilizada pela 
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26. Desde a última apresentação à DE, a empresa apresentou um fluxo de 
caixa negativo, que foi financiado através do não pagamento de faturas de 
consumo de energia à CAMMESA, no valor de US$ 8 milhões. Este não 
pagamento foi justificado através de envio de carta da EDESUR à CAMMESA. 

27. A EDESUR foi notificada pelo ENRE em 12 de julho de 2012, informando 
que seria nomeado um interventor na empresa, cuja função será fiscalizar e 
controlar todos os atos da administração da EOESUR, em especial os 
vinculados à normal prestação de serviço público de distribuição de energia , 
que incluem as provisões legais e contábeis que afetam aos fundos 
suficientes para atender ao pagamento da totalidade das obrigações 
comprometidas e necessãrias para o cumprimento das obrigações do contrato 
de concessão. A intervenção terá prazo de 45 dias, sendo que o interventor 
emitirá relatórios parciais a cada 10 dias. Neste período, o mesmo terá as mais 
amplas faculdades de exercer suas funções, como poderá designar recursos 
humanos necessários à execução de suas atividades. 

28. Como possíveis conseqüências, destacam·se: 

• Aumento de intervenção governamental e uso da empresa de maneira 
independente e contrária à vontade da administração Endesa/Petrobras; 

• Aplicação de penalidades judiciais e de multas decorrentes da 
constatação de cortes dos investimentos nas áreas fundamentais da 
concessão- plano de contingência; 

• Obrigação de suspensão do plano de contingência em 2012; 

• Disputa política com o governo argentino com reflexos nas outras áreas 
de negócios da Petrobras no país; 

• Agravamento das disputas judiciais da EDESUR com o governo argentino; 

o Deterioração da relação entre os sócios da EDESUR; 

• Desistência do potencial comprador; 

• O Estado pode solicitar a rescisão do contrato de concessão e execução 
de garantia, constituída pela totalidade das ações de Classe A da EDESUR. 
Neste caso, o Estado venderá as ações em Concurso Público e até a 
transferência das mesmas, exercerá os direitos das ações apreendidas, 
pela qual poderá nomear e remover diretores, deliberar sobre balanços e 
distribuições de dividendos e modificar os estatutos sociais. Do preço de 
venda, se deduzirão os danos e prejuízos a favor do Estado, inclusive as 
penalidades, sendo que o saldo será entregue ao titular das ações 
(Distrilec). O mais provável é que dívidas, danos e penalidades 
pretendidas pelo Estado sejam superiores ao valor apurado na venda das 
ações. Neste caso, há risco deste saldo de dívida ficar na EDESUR. O 
Estado pode ainda determinar que a EDESUR continue prestando o 
serviço ou transfira a totalidade dos bens e o quadro de pessoal à uma 
sociedade anônima. à qual será outorgada a titularidade de uma nova 
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concessão; 

• A CAMMESA pode pedir a falência da EDESUR por defau/t de pagamento, 
tendo como principal consequencia a perda da concessão e os acionistas 
e administradores podem responder ações civis, societárias e criminais. 

Conclusão 

29. A principal razão que motivou a indicação de venda da participação 
indireta da Petrobras na EDESUR foi o baixo alinhamento estratégico da 
distribuidora ao portfólio da Petrobras e da PESA. 

30. Adicionalmente, cabe destacar outros fatores importantes na decisão de 
venda listados abaixo, diante da atual situação financeira e econômica da 
empresa: 

i. Risco da PESA precisar aportar volumes importantes de capital e risco 
de concordata no curto prazo; 

H. Risco da contaminação dos outros negócios devido a atritos com o 
governo; 

iíi. Plano de contingência com fortes cortes de investimentos e 
conseqüentes aumento de riscos operacionais como apagões e queda 
da qualidade da energia entregue, além de geração de multas; 

iv. Instabilidade político-regulatória na Argentina que posterga, desde 
2001, uma revisão tarifária completa; 

v. Risco de agravamento da intervenção do governo na empresa; 

vi. Ações judiciais já impetradas contra o governo e o órgão regulador 
(correção de tarifa e cessação de multas); 

vií. Risco dos administradores serem demandados judicialmente. 

Proposição 

31. Diante do exposto, submetemos o assunto à apreciação de V.Sa.~ 

solicitando que, caso esteja de acordo, submeta à apreciação da Diretoria 
Executiva as seguintes proposições: 

31.1. Recomendar que a Petrobras lnternational Braspetro BV (PIB-BV), 
através da Petrobras Participaciones S.L. (PPSl), autorize a PESA a 
prosseguir com a negociação dos acordos definitivos relacionados com a 
venda das ações da Petrobras Finance Bermuda Ltd. e Petrobras 
Eletricidad de Argentina S.A. na DlSTRILEC para a SADESA, nos termos 
da proposta apresentada à Petróleo Brasileim S.A., que vai assegurar à 
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ofertante participação indireta na EDESUR. 

31.2. Retornar à Diretoria Executiva para aprovação das condições finais 
negociadas, no prazo de até 60 dias. 

Atenciosamente, 

Jose Carlos Vilar Amigo 
Gerente Executivo de Internacional América Latina 
PETROBRASIINTER-AL 

Publio Roberto Gomes Bonfadini 
Gerente Executivo de Internacional Desenvolvimento de Negócios 
PETROBRASIINTER-DN 

C/C: INTER-AUPCP, INTER-AUPCP/CPCS, INTER-DN/GE, RAFAEL OTTONI 
MARTINS, MAIRA LINDO TELES, JURIDICO/JIN, INTER-CORP/EPL, 
INTER-CORPfEPLIEST, INTER-CORP/EPLIPGR 

Descrição do(s) Anexo(s) : 

Anexo 1 -Avaliação independente (Oeloitte) 
Anexo 2 - Parecer INTER-CORPIEPL (Aderência estratégica e riscos) 
Anexo 3 - Carta da Endesa 15.02.2011 
Anexo 4- Carta da Endesa 12.10.2011 
Anexo 5 - Perfil da Sadesa (lnter-DN/IM) 
Anexo 6 - DIP JURIOICOIJIN 107/2012 
Anexo 7- Proposta da Sadesa 29.05.2012 
Anexo 8 - Renovação de Proposta da Sadesa 18_07 .2012 
Anexo 9- Carta à Sadesa em 18.06.2012 
Anexo 10- Carta à Endesa em 21.06.2012 
Anexo 11- Carta à Endesa em 16.07.2012 
Anexo 12- Carta à Sadesa em 16.07.2012 

Arquivo(s) em Anexo: 
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Anexo 3 _Carta Endesa í 5 . O 2 2011. pdf Anexo 4 _ . Carta E nd esa 1 :z 10 11. pá! 

-,~ ~ 
Anexo 5 _Pertll empresa Si\DE:SApdf Anexo 6 JIP Juridico JIN 107 2D12.pdf 
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Anexo 7 .Proposta Sadesa 29.05.2012.pd( Am~),O 8_ Renov<~ção de rroposta da Sadesa 18.07.2012 pdf 

~ • -,.:· 
Anexo 9_ Ci1rta a Sadesa 18.0B.2012.pdf Anexo 10 Carta à Er.desa 21.06.2012.pdf 

-,: -,: 
Anexo 11 Carta a Endesa 16 07.2012 pdf Anexo 12_Carta a Sadesa 16.07.2012 pdf 
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-li(il PETROBRAS 

• CONFIDENCIAL • 

Documento Interno do Sistema Petrobras- DIP 

Rio de Janeiro, 08/12/2008 

INTER-DN/FA 35/2008 

Para: INTER-DN 

Assunto: Contratação de assessoramento de banco de investimento para o 
Projeto GAIVOTA 

Conforme entendimentos, vimos apresentar o histórico e a situação atual das 
atividades desenvolvidas com vistas à contratação de banco de investimento para 
assessoramento no projeto Gaivota. 

1. Em 08/07/2008, a INTER-CS solicitou à INTER-DN que coordenasse o processo 
de desinvestimentos para negócios de G&E que incluem a participação da 
Petrobras na EDESUR, na Argentina. Na ocasião ficou definido pela 
conveniência da contratação de um banco de investimentos para 
assessoramento da Petrobras neste processo, devendo tal coontratação ser 
conduzida pela INTER-DN/FA em articulação com o FINCORP e o JIN. 

2. No desenvolvimento da contratação de Banco de Investimentos, a 
INTER-DN/FA concluiu um estudo em 22/08/2008 sobre a atuação de diversos 
bancos de investimento que atendessem as condições de: (i) Presença M&A 
internacional; (ii) Presença M&A internacional em Energia e Petroquímica; (iii) 
Presença M&A no mercado argentino; (iv) Experiência em M&A no setor de 
Energia e Petroquimica na Argentina; (v) Relacionamento e experiência previa 
com a Petrobras; (vi) Não haver conflito de interesses. 

3. Desse estudo, obtivemos o seguinte ranking: (1) JP Morgan; (2) UBS 
lnvestment Bank; (3) ABN-AMRO; (4) Merril Lynch; (5) Citigroup; (6) Goldman 
Sachs; (7) Morgan Stanley; (8) Credit Suisse; (9) MBA Banco de lnversiones SA; 
e (1 O) Deutche Bank. Esse ranking dos Bancos foi apresentada ao 
FINCORP/GEFIN, que remeteu correio eletrônico em 23/09/2008 informando 
que os 4 primeiros colocados na lista (JP Morgan, UBS, ABN e Merril Lynch) 
foram validados pelo DFIN. Foi inciado então o processo de contratação. 

4. Em 05/09/2008, o JURIDICO/JIN por meio do DIP 4785/2008 deu parecer 
favorável ao Acordo de Confidencialidade com o Banco JPM, sendo o mesmo 
assinado em 11/09/2008. O JURIDICO/JIN, por meio do DIP 4817/2008 de 

INTER-DN/FA 000035/2008 
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18/09/2008, entendeu ser possível a contratação direta do JP Morgan e , desta 
maneira, a INTER-DN/FA apresentou "term sheet for financiai service 
agreement" ao JPM ( em 18/09/2008). No parecer foi ressaltado que a 
contratação deveria ser efetuada por uma entidade no exterior onde se dariam 
os efeitos da contratação. O processo com o JPMorgan foi interrompido em 
22/09/2008, devido a informação por parte do JPM, por e-mail, de conflito de 
interesses (o JPM já tem prestado serviços para a Endesa na Argentina e na 
EOESU especificamente). 

5. Imediatamente, em prosseguimento ao processo de contratação do banco de 
investimento, a INTER-DN/FA iniciou conversações com o UBS, segunda 
posição da relação de bancos validados pela DFIN. Em 25/09/2008 foi aceito 
pelo UBS o termo de confidencialidade nos mesmos termos do assinado com o 
JPM, tendo sido emitido pelo JURIDICO/JIN parecer no DIP 4890/2008 
aprovando os termos do acordo. Em 26/09/2008, a INTER-DN/FA apresentou 
"term sheet for financiai service agreement" ao UBS. Em seguida, o UBS 
apresentou proposta comercial de prestação de serviços. Durante o processo de 
negociação entre UBS e Petrobras, que contou com a participação em todas as 
etapas de representantse do FINCORP e do JIN, chegou-se a termos 
comerciais aceitáveis para a Petrobras. No entanto, as negociações foram 
encerradas sem sucesso em 04/12/2008, conforme e-mail da gerência do 
Jurídico Internacional que relata a total ausência de flexibilidade do Jurídico de 
Nova Iorque do UBS em aceitar, entre outras questões, que a contratação fosse 
realizada pela PPSL, empresa do Sistema Petrobras considerada pela equipe 
de coordenação do projeto a mais adequada para referida contratação. 

6. Ato contínuo, em articulação com o JIN e com o FINCORP, foi contatado o 
banco de investimento ABN-AMRO, também validado pelo DFIN, iniciando-se os 
entendimentos com vista a eventual assessoramento à Petrobras. No dia 
05/12/2008, o ABN (atualmente parte do Santander) assinou acordo de 
confidencial idade e recebeu o "term sheet" e a minuta do "service agreement". O 
prazo estabelecido para eventuais comentários ao "service agreement" é 
16/12/2008 . Estamos trabalhando para concluir a negociação até o dia 
19/12/2008, caso em que encaminharemos os documentos contratuais 
pertinentes para as devidas aprovações do DINTER e da PPSL. 

Atenciosamente, 

Marcelo Carlos Lins Vertis 
Gerente de Fusões e Aquisições 
Internacional Desenvolvimento de Negócios 

C/C: INTER-CS, INTER-DN/GE, JURIDICO/JIN, FINCORP/GEFIN/AFN, ANDRE 
PAULO BECKER, DERIANA GHIGONEITO PEREZ- ZBDL, ROBERTO WAGNER 
MENDONCA, TOMAZ ANDRES BARBOSA, VENANCIO PESSOA IGREJAS 
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LOPES FILHO 

Descrição do(s) Anexo(s) : 

1 - Term Sheet ABN 
2 - minuta de Service Agreement 
3 - email JIN de 04 dez 2008 

Arquivo(s) em Anexo: 

~ :!J 
T erm Sheet ABN.doc S.A. PS·ABN [G<livotaldoc JIN email 04 dez 2000.doc 
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PROJETO GAIVOTA 

ESCLARECIMENTOS SOBRE PROJETO 

1) SELEÇÃO DE INTERESSADOS 
1.1) Listar as empresas contatadas. 

À época da decisão de venda da Edesur, executivos da Área Internacional visitaram o governo 
argentino, com o objetivo de manifestar sua decisão de venda da distribuidora, dado que essa 
decisão significaria a saída da Petrobras do setor de distribuição elétrica da Argentina. Nessa 
ocasião, o governo sinalizou sua preferência de que o adquirente fosse uma empresa nacional, com 
atuação no segmento de energia elétrica. No período foi noticiada diversas vezes na imprensa loca I 
a possível intenção de venda da empresa sendo que apenas três instituições argentinas 
manifestaram interesse, e apenas uma apresentou proposta. Cabe ressaltar que Sadesa e Endesa 
são os dois maiores players da geração elétrica da Argentina, possuindo 17 % e 15%, 
respectivamente, do mercado. 

Três Instituições demonstraram interesse na aquisição da participação na EDESUR, a saber: 

a) Integra lnvestment- grupo argentino com interesses em negócios de mídia (segundo maior 
grupo na Argentina), construção, produção de vinho, e óleo e gás (possui interesses em blocos na 
Argentina e Venezuela). Em carta enviada ao Dinter em 09 de junho de 2011, a empresa manifestou 
seu interesse em adquirir as participações da Petrobras, sem no entanto manifestar valores ou dar 
continuidade. 

b) SADESA - grupo argentino com interesse no setor elétrico nas áreas de geração de energia, 
hidroelétrica e geração a gás, com 4.500 MW instalados, o que corresponde a aproximadamente 
17% do mercado de geração elétrica na Argentina. 

c) Sindicato de Trabalhadores Eletricitários- em visita ao GE da lnter-DN, manifestou interesse sem, 
porém sem iniciar negociações. 

Destacamos que a Petrobras informou à sócia Endesa, através de carta em 21/jun/12 seu interesse 
na venda de sua participação na Edesur, e lhe pediu oferta de compra em 20 dias, caso fosse este o 
seu interesse, o que não ocorreu. 

1.2) Que outros potenciais interessados do setor na Argentina foram 
convidados/contatados? 

1.3) Quais as etapas realizadas em convite aos potenciais interessados (Data Roam, Oue 
Difigence)? Quais empresas convocadas, lista de documentos apresentados e relatório 
dos eventos. 

Apenas a SADESA apresentou uma proposta (inicial em 06/mar/2012) e participou do Data Roam 

(31/out/2011) e Due Diligence (04 e 05/jul/2012). Segue abaixo a lista dos documentos 
apresentados no data room, relativos à Distrilec Inversora S.A: 

• Actas de asamblea 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 (Actas de Asamblea General No 46, 47,48, 
50, 51,52 y 53)', Actas de directorio 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 (Actas de Directorio 
No 227 a No 334), 
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• Memorias y estados contables, balances - Ejercicios ai 31.12.08 y 2007- 31.12.09 y 2008 y 
31.12.11. y 2010, 

• Nómina de autoridades, Estatutos, Registro de acciones, 
• Contrato de consorcio y de accionistas, de fecha 21 de febrero de 1992. 
• Nota de Edesur S.A a Cammesa en relación con la financiación de la deuda existente, de fecha 

28 de junio de 2012, 
• Nota de Petrobras Argentina S.A a Distrílec Inversora S.A. informando transferencia de 

acciones, de fecha 14 de mayo de 2007, 
• Nota de Petrobras ai Ente Nacional Regulador de Electricidad informando transferencia de 

acciones, de fecha 14 de mayo de 2007, 
• Acuerdo de distribución de cargos enviado por el grupo Enersis-Chilectra y aceptado por el 

grupo Petrobras, de fecha 26 de noviembre de 2004, 

Segue abaixo a lista dos documentos apresentados no due diligence, relativos à Distrilec 
Inversora S.A, além dos reportados no data roam: 

• Actas de Directorio del ano 2009 (Actas No 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 
• 282, 283, 284 y 285); y 

• Actas de Directorio del ano 2012 (Actas No 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 
• y 341). 

Segue abaixo a lista dos documentos apresentados no due diligence, relativos à PEDASA: 
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Segue abaixo a lista dos documentos apresentados no due diligence, relativos a PFB: 
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Si 

1.4) Relacionamento com SAOESA e propostas recebidas 

.; 

Primeiro Contato: Em 10/ago/2012 a SADESA enviou carta ao Diretor da Área Internacional e ao 
Gerente Executivo da lnter-AL manifestando seu interesse em avaliar a possível aquisição da 
participação acionária indireta da Petrobras na Edesur e a compra da hidrelétrica Pichi Picun leufú. 
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Acordo de Confidencialidade: Em 15/ago/2011 foi assinado um acordo de confidencíalidade entre 
a SADESA. 

Data Room: Em 31/out/2011, representantes da lnter-DN e do JURÍOICO/JIN reuniram-se com a 
SADESA e apresentaram informações preliminares a respeito das empresas relacionadas com a 
operação da venda. Foram disponibilizados os Contratos de Acionistas, a Sentença de Arbitragem 
que garantiu o co-controle da Edesur pela PESA, informações sobre governança e distribuição de 
cargos, o Contrato de Operação e Gerenciamento da Edesur, os Resultados Financeiros e Decretos 
do Poder Executivo Nacional relacionados com a concessão. 

Primeira Proposta Recebida: Em 06/mar/2012, a empresa Central Puerto S.A., pertencente ao 
grupo Argentino SADESA, enviou proposta de compra à diretoria da Área Internacional, nas 
seguintes condições: 

a) US$ 20 mílhões a serem pagos no Closing Date; 

b) US$ 15 milhões a serem pagos no primeiro aniversário do Closing Date, 

c} US$ 15 milhões a serem pagos no segundo aniversário do Closing Date, 

d) US$ 25 milhões a serem pagos em 31 de dezembro de 2013, sob condição da RTI (Revisão 
Tarifária Integral) ter sido aprovada e realizada na empresa. 

A proposta valia até 04/jun/2012. 

Segunda Proposta: Em 29/mai/2012, a SADESA enviou uma nova proposta, reduzindo o pagamento 
a duas parcelas, com validade até 18/jun/2012: 

US$ 75 MM pagos em pesos argentinos divididos em duas parcelas: 

• US$ 30 MM pagos na data do "closing"; 

• US$ 45 MM pagos em 31/dez/2013 somente se até esta data ocorresse uma revisão tarifária 
integral e o cumprimento de todos os ajustes de tarifa acordados com o governo. 

Extensão do prazo da Oferta: Após apresentação na Diretoria Executiva, em 6/jun/12, na data de 
21/jun/2012 o prazo de vencimento da proposta foi prorrogado por mais 30 dias a pedido da 
Petrobras, a fim de adequar melhor o alegado direito de Preferência da Endesa e temas 
regulatórios. 

Due Diligence: Nos dias 04 e 05/jul/2012 foi realizado um due dilligence, pela SADESA, nas 
empresas Petrobras Finance Bermuda Ltd.e Petrobras Electricidad de Argentina, na qual foi 
apresentados, entre outros documentos, a lista atualizada dos diretores das empresas, as atas das 
reuniões dos conselhos, as atas de comissões fiscalizadoras, os balanços contábeis com as 
respectivas memórias, dos últimos 5 anos, Contratos, a nota da Edesur para a Cammesa em relação 
ao pedido de financiamento da dívida existente. Vale destacar que a diligência na Oistrilec ficou 
restrita a documentação disponível na PESA, dada a dificuldade em se obter informações que 
precisassem do aval da sócia ENDESA. Não foi disponibilizada qualquer informação a respeito da 
Edesur, uma vez que a participação da PESA na empresa é indireta. 

Segunda extensão do prazo da Oferta: Em 16/jul/2012, a Petrobras enviou nova carta à SADESA, 
solicitando uma extensão do prazo de vencimento da proposta em mais 30 dias. 

Aprovação da Proposta pela OE: Em 09/08/2012, conforme Ata DE 4.959, item 2 da Pauta no776'1, 
foi aprovado pela DE prosseguir as negociações dos acordos definitivos de venda, devendo retornar 
à DE em 60 dias para apresentação dos termos finais. 

37
 C

ÓPI
A 

37
 

Po
líc

ia 
Ci
vil

 d
o 
Es

ta
do

 d
o 
Ri
o 
de

 Ja
ne

iro
 

DEL
FA

Z/
CI

DPO
L 



Negociações: De 10/ago/2012 até 08/out/2012 foram negociados os termos contratuais da venda 
das empresas Petrobras Finance Bermuda Ltd e Petrobras Etectrícidad de Argentina S.A .. 

Terceira Proposta: Apresentar proposta e data. 

Reafirmação da proposta: Em 22/out/2012 a SADESA enviou uma carta para o Gerente Executivo 
da lnter-AL. reafirmando seu interesse em fechar o negócio, porém, desde que seja até a data de 
12/Nov /2012. 

• Preço - US$ 75 milhões, sendo US$ 30 milhões pagos à vista na data do "closing", e parcela 
de "earn out" condicionada à distribuição de dividendos da DISTRILEC à compradora das 
empresas vendidas, até 31 de dezembro de 2016, limitada à US$ 45 milhões. Esses valores 
serão pagos em pesos argentinos, fixados ao câmbio do Banco de la Nación Argentina. 
Houve uma alteração da forma de acionamento do "earn out" em relação ao aprovado pela 
DE em 09/08/2012. Onde se previa, para acionamento do mesmo, o cumprimento de 100% 
da regulação vigente, substituiu-se por distribuição de dividendos. A alteração foi necessária 
devido ao anúncio do governo argentino de mudança do marco regulatório, o que tornaria 
inócua a cláusula anterior; 

• Dívidas- o comprador assume a parcela da PESA na divida total da EDESUR, projetada para 
US$ 217 milhões em 31/12/2012. 

1.5) Qual avatiação do impacto político na venda? 

Consulta à Embaixada: Por recomendação da DE, em 19/jun/2012 foi feita uma consulta ao 
embaixador brasileiro na Argentina, sobre possíveis conseqüências políticas da saída da Petrobras 
do Segmento. O embaixador não viu problemas; 

2. VALUATIONS 
2.1) listar os valuations realizados e premissas (renovação tarifária e vendas) 

Deloitte: 

A INTER-DN contratou a Deloitte para avaliação independente, em dez/11, com avaliações com 
data base 30/09/2011. Foram utilizados dois métodos para a referida valoração: 

• lncome Approach :determinação do valor de patrimônio da empresa através do valor presente 
dos fluxos de caixas descontados. Neste caso, o valor atribuído para a EDESUR variou entre US$ 179 
milhões e US$ 77 milhões (considerando a participação PESA de 27,3%); 

• Market Approach: determinação do valor da empresa através de análises de empresas similares 
{escolhida para análise a empresa EDENOR). Neste caso, o valor atribuído à EOESUR variou entre 
US$ 133 milhões e US$ 80 milhões (considerando a participação PESA de 27,3%); 

• Valor Final da empresa: através da ponderação dos resultados das duas técnicas, o valor final 
atribuído à EDESUR variou entre US$ 123 milhões e US$ 96 milhões. 

Deloitte- Comparação com EDENOR 

A empresa EDENOR, distribuidora de energia na região norte de Buenos Aires, com características 
semelhantes à EDESUR e listada em mercado, foi utilizada pela Deloitte como espelho da EOESUR. 
Tal empresa tinha valor de mercado (Market Cap) de US$ 306 milhões, equivalente a US$ 83 
milhões para a participação da PESA de 27,3% na empresa. Em 17/10/2012, o Market Cap da 
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EDENOR era de US$ 118 milhões (ou US$ 32 milhões para 27,3%), ou seja, menos 61 % em 12 
meses. 

Segue abaixo um quadro preparado pela Delloite, ilustrando diversos pontos de similaridade entre 
a Edesur e a Edenor. 

Edenor una compat1ta de snmlme camctenc;;uca 

11 

444 HG 
ODB 008 

15604 17 533 

Cenário "As ls" 

Em junho de 2011, a INTER-DN, INTER-AL e PESA, com a participação do FINCORP, prepararam uma 
avaliação econômica, considerando o cenário "As ls", no qual as recomposições tarifárias fut uras 
seguem o mesmo padrão observado nos últimos 10 anos. O resultado foi deUS$ -141 milhões para 
27,3%. Em maio de 2012 esta avaliação foi revisada, resultando em valores de US$ -214 milhões 
para 27,3% da empresa. 

Apesar de ser valor altamente negativo, dada a responsabilidade limitada da Cia de acordo com o 
apresentado pelo suporte legal, em caso de falência ou perda da concessão, a responsabilidade dos 
acionistas está limitada a 100% das ações na Edesur. 

A tabela abaixo indica as premissas utilizadas para cada um dos casos acima descritos: 
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Ooolw .. A.. f- IUJIII, I ... 
Co«> Base C..so OI I mista C..so Pessimista Média •cen~rio As·is .. atualizado 

CAGR \lendas de Enerala iGWhl ()'A, -1% ar~ -0,2% 1,8% 

• May 2012: ~ MMC (2008 + • May lOH: 4 MM~ tLWIS + 

2009) e AJUste VAD 21% 2009) V AJUSte VAO 211( 

• May 2016: 4 MMC 12010 + • May 2016: 4 MMC 12010 + 

2011) e Ajusto VAO 23'.4. ZOil)yAJust•VAO 231( 

Mod 20U Mod-2012 n3o 
• M>y 2020: 4 MMC (2012 + • May 2020: 4 MMC (2012 + 

20131 e Ajuste VAO SO % 2013) V AJUSte VAD 50% 

ContulUam os lngresos VIA - Conttnuam oslngresos \flôl 

PUA EE PUREE 

- Reconhec•m•ento de - Reconh«imento de R.Konhecm-.ento • Aplocac.lo em 2011 do MMC • Aplteaç.ioem 2013 do MMC 
.lJUSCIS pPnd~entes por ajustes p•ndí!nt.s por dP.JfU.Stes conformP ocorreu em 2008 (~ COflforme ocorreu M1 1008 (4 
MMCen20l2e MMCem20Ue pendenu.spo< wtnMtrê$ pendentes_ semes.ues. pefldentes. 

posteno< afUS(<' ""' postfllOiaJII<tf por MMCern20l3 lrqll!dadoscontra o PURU) lrQuodado\ronuao PUREE) 

"''t.cio de OJ!.U>S rnflac;ào de OJSIOS ma•saJU'Stedo • Apl~o om 2016 do MMC • Aplocaçào f!m 2016 do MMC 
~ra1s durante o s-emestral durJnce o VAOde 2();$. tambérnconformiP ocorre-u c~mbém conforme O<orreu tm 
p~:riodo protetado. J)êriodo pro,et~do Ajuste lO% em em .2:008 (ti semestre-t. 2008 (4 So@mestrec. pendent~~. 

AjUstM •diCIOUaiS df' Aru.stes adte.ona'\ do 2014 e po.sumor ptndcmte\, f~<;utdaa~ pelo II<!UOd>do; pelo PU REEI. 
Tarifas IMMC+VAO) 10% do VAD •m 2013· VAD dur.Jntf todo o coogeJamento. PUREE). EnQuanto não há Enquanto nào hó MMC. 

2015. perfodo d• U 1.ifJ dnu&l MMC, con<oder~-~ o PUREE con<od•ra-.e o PUREE 
médiO • Aphc.açaoem 2020do MMC 

df' 11 periodos, ltqlJICI.ados 
contr• o PUREE 

Se tntfl'rrompem com Se 'nterrom.,_m com Se mt~trompeiTI Cont10ua: Conunu~ 
ReceiUs PUREE Rn, dur...,•• 2011 RTI. durantr! 1012 •m2013rom 

••ustes do VAD 
Rendimento sob"' os Athros iAilo 20161 3,7% 6,0'11. 1,2% 

~ perdo.~~m multas com S. perdoam multa\ Se perdoam As pr~tsões de multas A\ C)rPvl5ões. de multas 

Multu 
Rll com RTI muluscom I.C:Ompatlh,Jm o h1'Stónco ~compat~ham o h1stónco 

arustes de MMC 

EIIITtlA I Alio 2016) MM tiS$ 110 315 90 263 247 
CAPO( nonn.JII .. do MM tiS$ 120 1>10 so 145 

Taxa de desc:oRto 1S'A', 15~ 15% 

Perpetuldad<' Som Som Som 

Valor da.Oper•ç6e< 394 67) 300 'li 

Valor das Operaç6es O 27,33% 108 1811 82 118 
Rendo\ ~rmahente 

Olvod• Uquoda E DESUR 

Valor da DMda FmanceM"d üqutd.a e outtasdivtdas -8-1 ·811 -84 ·8-1 
Volof d<>< AtiVOS não -<>Pe< aoooo .. 68 68 68 68 
Valotde 100%doPa1rlmonlo 378 656 283 ~14 

\I olor do Pa!Timonio @ 17 ,J)" 
.3 179 n 

iPartltlpaçõo da PfiSA • 27 .33"1 

Probabolldilde 60% 20"~ 20% 

Scotiabank 

A NN solicitou a avaliação do banco Scotia do ativo, em out/12. 
- Premissa de tarifas: aumento de tarifas em 2013/14 comprometido devido às eleições. 
- TMA de 22%-26% devido a ameaça de nacionalização, incremento de dívidas com a Cammesa, 
incertezas no marco regulatório e incremento de investimentos e custos. 
- VPL do Ativo: US$ 16 MM a US$ 40 MM. 
- Comparação por múltiplos à Edenor: O valor da Edenor caiu 67% no último ano. O Enterprise Value 
atual é de US$ 350 MM e seu market cap é de US$ 123 MM. Nesse caso, o valor do ativo estaria 
entre US$ 85 MM e US$ 92 MM, com Market Cap resultante deUS$ 34 MM para a Edesur. 
- Considerando as duas avalições, o banco indica que o range do valor de 27,3% do Enterprise Value 
da Edesur é deUS$ 40 MM a US$ 85 MM (sem descontar as dívidas). 
- Considerando o Equity Value, ao descontar o valor da Divida líquida, o valor da empresa estará 
entre US$ 19 MM e US$ 64 MM (validar valor da divida liquida com a contabilidade). 

Evolução das avaliações 
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3. FLUXO DE CAIXA 
3.1) Evolução 2012 até outubro e projeção 

Face à grave situação finance ira da empresa, foi implementado, em fevereiro de 2012, um plano de 
contingência com o objetivo de reduzir aproximadamente US$ 144 MM no orçamento do ano. 
Entretanto, tal esforço não têm sido suficiente para equilibrar o fluxo de caixa. 

Por consequência da baixa remuneração de suas operações, e do incremento da base de custos e 
investimentos, a Edesur tem financiado seu fluxo de caixa através de dívidas com o principal 
fornecedor (Cammesa), responsável pelo suprimento de energia. Desde junho de 2012, a empresa 
tem descumprido compromissos financeiros com a Cammesa para viabilizar sua sobrevivência 
financeira. Vale destacar que apesar de existir a possibilidade de compra de energia diretamente de 
empresas geradoras por contrato bi laterais, não existem incentivos econômicos que possibilitem tal 
compra, tornando inviável a operação e fazendo com que a CAMMESA seja a única fornecedora de 
energia da EDESUR. 

De acordo com o Fluxo de Caixa abaixo, o saldo atual em out/12 da dívida com a Cammesa é de 
AR$ 214 MM (cerca de US$ 45 MM), com custo de 3% aa entre o 1 o e o 5° dia de mora; 7% a a entre 
o 6° e o 10° dia de mora; 10% aa entre o 1r e o 15° dia de mora; e a partir do 16° dia se adicionará 
à mora um encargo equivalente a taxa fixada pelo Banco de la Nacion Argentina para desconto de 
documentos a 30 dias de prazo, de aproximadamente 18,85 % aa. 

CONCEPTO I r JAH JUH JUL AOO SET OUT l HOV 

FLUJO OPERATIVO l r ~1.1 ~ - 5 18,6 9,4 ] 43,9 14,41 ~~~ J 

J I 
- i 

44,4 1 5,21 FLUJO DE CAJA MENSAL 27 j 
SALDO DE CAJA RNAL J 57,0 62,2 29,5 

- -
EVOI.UÇAO DiviDA CAMMESA 

J l o.~r 0,0 r 0,0 j_ 0,0 ,- o.o r o,ol 60,0 [- 120,0 l 180,0 214,0 1 214,0 
- - - ' 

O mês de nov/12 representa a melhor previsão atualizada da gerência financeira da Edesur, com 
base na expectativa de recebimentos. A previsão é de que, condicionado ao refinanciamento de 
dívidas bancárias e postergação de impostos, ao fina l do mês a empresa conseguirá manter a 
mesma posição de dívida com a Cammesa, com a quitação da fatura mensal. 

Entretanto, ao longo do mês, a empresa pode ingressar temporariamente na condição de Devedor 
Moroso Crônico (dívida superior a 2 faturas mensais) no período entre o vencimento da fatura à 
Cammesa e o recebimento de faturas de clientes (entre dias 10 e 25/nov). Porém, cabe avaliar com 
a gerência financeira da Edesur, a viabilidade de cancelamento parcial da dívida no vencimento, 
postergando a situação crônica. (Confirmar fluxo de caixa de dez/12). 

Na condição de Devedor Moroso Crônico, a empresa está exposta a (confirmar com JIN): 
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-Pela Camesa: cobrança judicial, publicação de mora nos jornais e, por último, redução da tensão 
na rede obrigando a cortes de energia; 

- Pelo Estado Nacional e ENRE: se entender como "descumprimento substancial de obrigações": 
intimar a Edesur a regularizar a situação, nomear um interventor com a destituição da Diretoria da 
Companhia, iniciar execução das garantias (ações classe A da Distrilec) e, por último, a rescisão do 
contrato de concessão; 

- Pelos fornecedores e contratados: paralisação dos serviços, resolução antecipada dos contratos, 
cobrança judicial dos créditos e, por último, pedido de falência e, consequentemente, a rescisão do 
contrato de concessão. 

A gerência financeira da Edesur ainda não dispõe de fluxo de caixa confiável para o mês de dez/12, 
de maneira que não há certeza se será possível sustentar-se o pagamento integral da fatura de 
energia à Cammesa e o ingresso novamente à condição de Devedor Moroso Crônico. 

De forma análoga à Edesur, a Edenor sofre também impactos da decisão e financiar seu fluxo de 
caixa com a Cammesa. No dia 30/out, o governo enviou carta à Edenor concedendo o prazo de 10 
dias para regularizar a situação da dívida com a CAMMESA, sob pena de multas ou até a rescisão do 
contrato de concessão. Destaca-se que a Edenor ainda não é considerada Devedor Moroso Crônico, 
porém, ainda assim está sendo cobrada. 

O único recurso de financiabilidade atualmente existente é a postergação dos pagamentos à 
CAMMESA (dívida deUS$ 45 MM) e aos fornecedores/contratados (dívida deUS$ 380 MM}, o que 
já vem ocorrendo. 

3.2} Impactos e Responsabilidades da PESA e Administradores em caso de intervenção~ 
quebra e entrega da concessão. 

Embasado nos pareceres legais {PG, PESA e JIN) - Confirmar 
Administradores: 
- Prestar colaboração que o juiz requeira para o esclarecimento da situação patrimonial e se 
apresentar todas as vezes em que o juiz os convoque; 
- Não poderão se ausentar do pais sem autorização judicial concedida em cada caso, durante um 
determinado prazo; 
- Inabilitação dos administradores na EDESUR, a partir da data da quebra; 
- Possível juizo penal contra os administradores a critério do juiz, se verificados atos de má 
administração dos gestores; 
-Uma vez inabilitados, os gestores não poderão exercer comércio, não poderão ser administradores, 
gerentes, síndicos, liquidadores ou fundadores de sociedades ou associações, além de não poderem 
integrar sociedades ou serem representantes legais. 

Acionistas: 
Em caso de deixar de cumprir com suas obrigações contratuais, o Poder Concedente poderá: 
- Rescindir o Contrato de Concessão e executar a garantia (totalidade das ações de Classe A da 
EDESUR). 
-Optar por vender ditas ações e, com o produto da venda, entregar aos então titulares das ações o 
saldo remanescente, após descontar 20% a título de indenização por danos e prejuízos causados. 
No caso de um pedido de falência da EDESUR, o Poder Concedente poderá: 
- Requerer ao Juizo da Falência a continuidade da prestação de serviço pela concessionária ou 
-Declarar rescindido o Contrato. 
Em caso de rescisão do Contrato por falência, o Poder Concedente poderá: 
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- Transferir todos os bens da EDESUR que estejam afetados ao serviço público a uma nova 
sociedade, sendo outorgada a esta a titularidade da concessão do serviço. O capital acionário desta 
empresa será do Poder Concedente até que se adjudique a novos adquirentes mediante processo 
licitatório. O preço o~tido com a venda será depositado no Juízo da Falência, após dedução de todos 
os créditos que por qualquer conceito o Poder Concedente tenha contra a EDESUR. Este valor será 
considerado para todos os efeitos como única e total contraprestação que a EDESUR teria como 
direito de receber pela transferência da totalidade de seus bens afetados à prestação do serviço 
público. Ainda, sobre este valor incidirá indenização na base de 20% por danos e prejuizos causados. 

4. AMBIENTE ARGENTINO 

Na distribuição, os déficits sistemáticos, somados ao nível de investimento requerido para 
acompanhar o crescimento da demanda, produziram uma instabilidade no caixa das companhias 
distribuidoras, que atualmente não estão pagando à CAMMESA. Esta1 por sua vez, encontra-se sem 
fundos suficientes para pagar os custos totais aos geradores e outros fornecedores (por exemplo, o 
fornecimento do gás), o que está levando a uma postergação dos pagamentos aos mesmos. 

No caso da geração de energia, as margens dos geradores se reduziram, até tornarem-se negativas 
em alguns casos. Dada a situação de não pagamento das distribuidoras à CAMMESA, esta vem 
atrasando seus pagamentos aos geradores, gerando problemas aos mesmos. 

Nas empresas de transmissão de energia, existe um déficit operacional e problemas de cobrança, 
além de dificuldades para realizar investimentos necessários. 

Em agosto de 2012, o vice Ministro de Economia Kiciloff reuniu o mercado e solicitou dados às 
empresas do setor elétrico, prometendo reorganizar o setor com tarifas ou novos subsídios 
(informou que essa decisão será política). As empresas entregaram os dados solicitados, mas até o 
momento nada foi divulgado. A imprensa informa que, possivelmente, as futuras normas só serão 
definidas e informadas no primeiro semestre de 2013 e que para agora estaria sendo estudado um 
esquema de transição financeira, o qual ainda não foi definido. 

Neste momento para poder simular impactos no valuation e fluxo de caixa seria requerido definir o 
novo marco regulatório, não disponível no momento. 

Em relação a situação de outros ativos, vale destacar que: 

TGS: o resultado estimado no final de 2012 é de US$ lOMM e continua sem ajuste de tarifas. O 
restante das transportadoras e distribuidoras de gás natural mostram caixas operacionais 
negativos. A TGN (Transportadora de Gás do Norte) e a Metrogas encontram-se sob intervenção do 
governo. 

MEGA: o resultado estimado no final de 2012 é de menos US$ 50 MM, produto de baixos preços 
internacionais, impostos de retenção às exportações e o preço de gás natural cobrado por YPF. O 
impacto do imposto sobre o consumo de gás natural, criado para financiar o GNL importado, é de 
um custo de US$150 MM adicionais ao indicado. 

GENELBA: Rentabilidade positiva, menor que 2011 pelo cancelamento do acordo de Geradores que 
previa remuneração adicional por O&M e Potência. Os custos operativos subiram e os precos de 
venda estão congelados. Devido ao bom funcionamento da planta, o relacionamento com o 
governo é bom. 

HPPl: Rentabilidade positiva, tem preços pesificados, custos operativos maiores que 2011 e 
depende anualmente do volume de águas ( 2012 é um ano seco). Relação com o Governo é boa. 
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REFINOR: Está com rentabilidade chegando ao break even. Teve seu processamento de líquidos de 
gás natural taxado por um encargo criado pelo Governo sobre consumo de Gás Natural para 
subsidiar as importações de GNL. 

5. RELACIONAMENTO COM SÓCIO 

A ENDESA contatou a Petrobras quanto ao tema do alegado direito de preferência na compra das 
ações da Petrobras e manifestou o entendimento de que possui tal direito em cartas enviadas à 
presidência da PESA em 15/02/2011 e 12/10/2011. 

Em 21/06/2012 e 06/09/2012, a Petrobras enviou cartas à ENDESA afirmando que a operação se 
dará através da venda de empresas 100% Petrobras (venda indireta), não cabendo neste caso, 
qualquer direito de preferência. Mesmo assim a Petrobras solicitou que, caso a ENDESA tivesse 
interesse na compra, a mesma deveria apresentar proposta em 20 dias e comprovar a aprovação 
do Governo, o que não ocorreu. 

Cabe destacar que, a respeito do potencial litígio com o sócio ENDESA sobre alegado direito de 
preferência do mesmo, o JURIDICO/JIN através de seu parecer JURIDICO/JIN 4829/2012 entende 
que há duas interpretações possíveis: i) a primeira, a obrigaria a respeitar o direito de preferência 
de nosso sócio em DISTRILEC, se baseia no fato de que a cláusula 2.9 do Contrato de Acionistas 
estabelece uma vedação geral da transferência das ações, mesmo que indireta; ii) a segunda 
interpretação, favorável à viabilização do negócio da maneira como está sendo proposto, permitiria 
a transferência acionária de outras sociedades, no caso, suas controladoras PFB e PEDASA (venda 
indireta), sem a necessidade de atendimento ao alegado direito de preferência. Ressaltamos que a 
diretoria jurídica da PESA manifestou seu entendimento sobre o tema em seu parecer, afirmando 
que: "Existe fundamento jurrdico para sostener que no corresponde otorgar el First Refusal ai grupo 
Endesa." 

A fim de mitigar os riscos de futuros questionamentos, especialmente no que se refere à 
transmissibilidade do co-controle e ao direito de preferência na venda das ações, os SPAs propostos 
para a transação refere-se à transferência indireta da Distrilec, por meio da venda das ações da 
Petrobras Finance Bermuda e PEDASA. 

Quanto à disposição do sócio em socorrer através de aportes de capital à Edesur, a PESA informou 
que em reuniões da diretoria da empresa, por diversas vezes a Endesa sinalizou ser contrária a tal 
procedimento. 

Cabe ainda acrescentar, sobre o valor que o sócio atribui a empresa , que a PESA informou que o 
sócio levou, no seu balanço contábil de 2011, o valor de sua participação em EDESUR { 72,2% -de 
forma direta e indireta) para próximo de zero. Fora a isto, fomos informados também que a Endesa, 
contratou recentemente dois fairness opinions, onde a Edesur aparece avaliada em zero 
(apresentar avaliações) no seu valor de equity. 

6. GOVERNANÇA DO PROJETO 

O projeto Gaivota seguiu as seguintes etapas da governança corporativa da Petrobras: 

Apresentação a Comissão de Avaliação Integrada da Área Internacional em 03/04/2012. 

.. Apresentação ao Comissão de Gestão da Área Internacional em 09/04/2012. 
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• Apresentação a Diretoria Executiva em 06/06/2012- Não houve consenso quanto aos itens direito 
de preferência e temas regulatórios. 

• Apresentação à Diretoria Executiva em 09/08/2012 - foi aprovado pela DE prosseguir as 
negociações dos acordos definitivos de venda, devendo retornar à DE em 60 dias para 
apresentação dos termos finais. 

• Apresentação ao Comitê Consultivo da PESA em 17/10/2012. 

• Apresentação a Diretoria Executiva em 25/10/2012 - apresentados os termos negociados do 
contrato de compra e venda (SPA) entre a Hídreléctrica Piedra del Águila {SADESA) e as subsidiárias 
da Petrobras envolvidas na transação: Petrobras Bolívia Internacional S.A., Petrobras Energia 
Internacional S.A. e Petrobras Energia S.A .. O assunto foi retirado de pauta para maiores 
e sela recimentos. 
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• 

Seõores 
José Carlos Vilar Amigo 
Presidente 
Petrobras Argentina S.A. 
José Carlos Caino de Oliveira 
Presidente 
Petrobras Electricidad de Argentina S.A. 
Petrobras Finance Bermuda 
Maípú 1 
1084 Capital Federal 
Buenos Aires 
República Argentina 

De nuestra mayor consideración: 

Santiago de Chile, 12. de octubre de 2011 

Con referem:ia a nuestras conversaciones y ai posible interés de Petrobras en transferir su 
participación en Distrilec Inversora S.A., tenemos el agrado de dirigimos a usted con relaciôn ai 
Contrato de Consorcio y de Accionistas de Segba Oistribución de fecha 21 de febrero de 1992, 
entre ENERSIS S.A. y DISTRIBUIDORA CHILECTRA METROPOLITANA S.A.; PEREZ COMPANC 
S.A.C.F.I.M.F.A. y SADE S.A.C.C.l.F.I.M; ENTERGY CORPORATION y ENTERGV POWER INC.; PSI 
RESOURCES y EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., que, tal como ha sido modificado y 
complementado, tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de los accionistas de 
Oistrltec Inversora S.A. (en adelante el '"Contrato de Accionistas"}. 

El motivo de la presente es ratificar que toda transferencia de acciones en Oistrilec Inversora SA 
en forma directa o en forma índirecta. a través de las transferencia de tas acciones en las 
sociedades del grupo que sean las titulares del registro de las acdones de Oistrilec Inversora S.A., 
se encuentra sujeta a las disposiclones de la cláusula 2.9 del Contrato de Acclonlstas y que, en 
consecuencia, solamente puede reatizarse respetando el derecho de preferencia que nos 
corresponde. 

Hacemos reserva de nuestros derechos a oponernos a toda transferencia de acciones que se haga 
en violación del Contrato de Accionistas y a reclamar los danos y perjuicios que dícha viotación 
pudiera producír. 

Sin otro particular, safudamos a usted muv atentamente. 

Empr~t~~dSA 
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~16/02/2011 15:84 37S47Sf.l 

• enersts E,_ 
. enclesa 

Sefior 
Carlos Alberto da Cosl3 
Okector Ejecut)vo 
Pretrobras Argentina 
Maipú 1 
1084 Capital Federal 
Buenos Alres 
Rep6blfoi Argentina 

De nuestra mayor consideración: 

.& PRESIDEl'CIA Ei'ERSIS PAG. 81/01 

3784780 

chilectra 

tu anergfA 

RECIBtDO 
DGE 

PETROBRAS 

~64/1· 
endesachlle 

EP.I 
Sanfiago de Chile, 15 de febrero de 2011 

. 
Con raferencla a nuesfras conveJSaCfeneS y .ai posible interés de Petrobras en tran~erir ~u 
parttcipadón en OlstrlleCt tenemos el agrado de dirigimos a usted con relación al Contrato ele 
Consorcio y de Aceionlstas de Segba Oistribucfón c(e fecha 21 de febrero de 1992. 
entra SNERStS S.A. y DISTRlBUIOORA. CHILECTRA METROPOLITANA S.A.~ 
PEREZ COMPANC S.A.C.F.l.M.F.A. y SADe S.AC.C.I.F.J.M.; _ ENTE~GY 
CORPORATfON Y ENTERGY POWER 1NC; PSJ ReSOURCES y EMrRC~A 
NACIONAL DE ELECTRJCfDAO SA, que. tal como ha sido modificado y 
complementado1 tlene por objeto regular los derachos y obftgacJones de tos 
accloni$telG de Oistritec; lnversorc~ SA (en adelante el •eontrato de Acclonfstas•). 

El motivo de ta presente es ratificar que toda trangferencla de «ccionea en Ol:5trilec 
Jnversota SA en forma directa o en forma indirecta, a través de ta transter-encla de las . 
acciones en las sociedades del grupo que sean las titulares def registro de las 
acclol'\éS- de Oistrilec Inversora S.A., se encuentra sujeta a las dlsposiclones de la 
cJáusufa 2.9 det Contrato de Acclonlstas y que. en consecuencia. solamente puede 
realizarse respetando ef derecho de pr9ferencia que non oorre3ponde. 

Hacemos reserva de nuestros derechos a oponemos a toda transferencla <le secione~ 
que -se hagH en vlolaCJOn del Contrato de Acclonlstas y a reclamar lO$ danos y 
perjuleios que dlcha vfofación pu di era producir. 

Sín otro partJcular-, saludamos a usted muy atentamen • 
I 
I 
l 
I 

i 
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