Petrobras aprova o modelo de venda adicional
de sua participação na BR Distribuidora
—
Rio de Janeiro, 22 de maio de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade
ao comunicado de 26/04/2019, informa que seu Conselho de Administração aprovou o modelo
de venda adicional de sua participação na Petrobras Distribuidora (BR) a ser conduzida através
de uma oferta pública secundária de ações (follow-on).
Após a oferta, a participação remanescente da Petrobras no capital social da BR será inferior
a 50%.
Todos os atos necessários para realização da oferta estarão sujeitos à aprovação dos órgãos
internos da Petrobras, notadamente quanto ao preço e percentual efetivo das ações a serem
ofertadas, bem como à análise e à aprovação dos respectivos entes reguladores, nos termos
da legislação aplicável.
A presente comunicação não deve ser considerada como anúncio de oferta e a realização da
mesma dependerá de condições favoráveis dos mercados de capitais nacional e internacional.
Esta operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da
companhia, visando a geração de valor para os nossos acionistas.
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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.

