FATO RELEVANTE
Prumo Logística S.A. (“Companhia” ou “Prumo”) (Bovespa: PRML3), nos termos do
disposto no art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, em
atenção à matéria veiculada pelo Estadão em 01 de abril de 2018, sob o título
“Banco Mundial pode emprestar US$ 355 mi para termelétrica no Porto de Açu ”
esclarece aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua subsidiária Gás
Natural Açu S.A. (“GNA”) está em conversas com o International Finance
Corporation (“IFC”), instituição para financiamentos privados do Banco Mundial,
acerca de potencial financiamento para o desenvolvimento da primeira termelétrica
a ser implementada no Porto do Açu por meio de uma de suas subsidiárias.
A Companhia informa, contudo, que até o momento não foram assinados contratos
vinculantes acerca de qualquer financiamento para o referido projeto com o IFC.
Por fim, a Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados
acerca de eventuais desdobramentos relacionados à conclusão das negociações
para o financiamento.
Rio de Janeiro, 02 de abril de 2018
Prumo Logística S.A.
Eugenio Leite de Figueiredo
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

MATERIAL FACT

Prumo Logística S.A. (“Company” or “Prumo”) (Bovespa: PRML3), pursuant to art.
157, §4º of Law 6,404/76 and CVM Instruction 358/02, with reference to the article
released by “Estado de São Paulo” newspaper on April 01st, 2018 under the title
“Banco Mundial pode emprestar US$ 355 mi para termelétrica no Porto de Açu”
(The World Bank may lend US$ 355 MM for a thermal power plant project in the
Port of Açu) hereby informs its shareholders and the market in general that its
subsidiary Gás Natural Açu S.A. (“GNA”) is negotiating with the International
Finance Corporation (“IFC”), entity responsible for private financings within the
World Bank Group, a potential financing for the development of the first thermal
power plant to be implemented in the Port of Açu by one of GNA’s subsidiaries.
The Company also clarifies that, until this date, no binding agreements have been
executed with IFC in relation to such project.
The Company will keep the market and its shareholders informed on the
developments in connection with the conclusion of the negotiations for the
mentioned financing.

Rio de Janeiro, April 02nd, 2018

Prumo Logística S.A.
Eugenio Leite de Figueiredo

