Petrobras recebe R$ 265 milhões em decorrência de
acordo de leniência da Braskem
—
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que
recebeu o valor aproximado de R$ 265 milhões, em decorrência de acordo de leniência da
Braskem celebrado com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Advocacia-Geral da
União (AGU).
A Braskem já havia devolvido R$ 564 milhões à Petrobras (R$ 363 milhões em 07/12/2017
e R$ 201 milhões em 08/08/2018), em razão do acordo de leniência firmado com o
Ministério Público Federal (MPF), que somado ao valor restituído no presente acordo,
perfaz o montante aproximado de R$ 828 milhões.
Cabe destacar que o total de recursos transferidos para a Petrobras em decorrência dos
acordos de colaboração, acordos de leniência e repatriações, realizados em razão da
Operação Lava Jato, ultrapassa o montante de R$ 3,5 bilhões.
A Petrobras reafirma seu compromisso de seguir adotando as medidas cabíveis, em busca
do adequado ressarcimento dos prejuízos decorrentes dos ilícitos praticados.
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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.

