Petrobras informa sobre o resultado parcial da oferta
de recompra de títulos
—
Rio de Janeiro, 09 de julho de 2019 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em complemento ao comunicado
divulgado em 01/07/2019, informa sobre o resultado da Oferta de Recompra Any-and-all de títulos
globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), que expirou às 17:00h,
horário de Nova York, em 08/07/2019 (“Data de Expiração Any-and-all”).
O volume de principal validamente entregue pelos investidores dos títulos denominados em Euros e
Libras Esterlinas, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de € 222.416.000 e £ 252.512.000,
respectivamente. Adicionalmente, há um montante de £ 100.000 ainda sujeito à validação de acordo com
os termos da operação.
Os detentores de títulos que forem validamente entregues e aceitos para recompra receberão o
Pagamento Total indicado na Tabela 1 no dia 11/07/2019.
Tabela 1 – Resultado da Oferta de Recompra Any-and-all

Título

CUSIP/ISIN

Valor Principal
Devido (1)

Valor do Principal
Ofertado pelos
Investidores e
Aceito para
Recompra

3,750% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2021

N/A /
XS0982711987

€ 231.700.000

€ 46.664.000

€ 1.062,00

5,875% GLOBAL NOTES
MARÇO 2022

N/A /
XS0716979595

€ 433.466.000

€ 84.824.000

€ 1.148,75

4,250% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM OUTUBRO 2023

N/A /
XS0835890350

€ 408.501.000

€ 37.245.000

€ 1.140,00

4,750% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2025

N/A /
XS0982711714

€ 693.332.000

€ 53.683.000

€ 1.146,25

6,250% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO 2026

N/A /
XS0718502007

£ 700.000.000

£ 84.718.000

£ 1.146,25

5,375% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM OUTUBRO 2029

N/A /
XS0835891838

£ 418.988.000

£ 28.110.000

£ 1.058,75

6,625% GLOBAL NOTES
COM VENCIMENTO EM JANEIRO 2034

N/A /
XS0982711474

£ 600.000.000

£ 139.684.000

£ 1.135,00

COM VENCIMENTO EM

Pagamento
Total(2)

(1) Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas.
(2) Valores por €1.000 ou £1.000, conforme o caso.
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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.

Em relação a Oferta de Recompra Waterfall, conforme divulgado em 01/07/2019, a data de Expiração
Antecipada ocorrerá no dia 15/07/2019 e a Data de Expiração no dia 29/07/2019.
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