Petrobras informa datas de divulgação do
resultado do segundo trimestre de 2019
—
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que,
prezando pela maior transparência das suas informações, a partir deste trimestre
divulgará o relatório de produção e vendas previamente ao relatório de desempenho
financeiro da companhia.
No dia 25 de julho, após o fechamento dos mercados, a companhia divulgará o seu
relatório trimestral de produção e vendas referente ao 2T19 e no dia 1 de agosto,
também após o fechamento dos mercados, divulgará o relatório de desempenho
financeiro.
No dia 2 de agosto serão realizadas duas teleconferências/webcasts para apresentar os
resultados da companhia. A primeira, em português, se iniciará às 10:00 horas, horário de
Brasília (9:00 horas em Nova York e 14:00 horas em Londres). A segunda, em inglês, será às
11:30 horas, horário de Brasília (10:30 horas em Nova York e 15:30 horas em Londres).
Seguem abaixo os dados de acesso:
Participação via teleconferência:
Ligação do Brasil
+55 11 4210-1803
+55 11 3181-8565

Ligação do exterior
+1 412 717-9627 (EUA)
+44 20 3795-9972 (UK)

Participação via webcast:
Português
Acesse aqui
Código: Petrobras

Inglês
Acesse aqui
Código: Petrobras

Acesso via HD Web Phonehttps://bit.ly/2LDbLMr
As apresentações em português e inglês serão disponibilizadas previamente no website da
companhia (www.petrobras.com.br/ri).
www.petrobras.com.br/ri
Para mais informações:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | Relações com Investidores
e-mail: petroinvest@petrobras.com.br/acionistas@petrobras.com.br
Av. República do Chile, 65 – 1002 – 20031-912 – Rio de Janeiro, RJ.
Tel.: 55 (21) 3224-1510/9947 | 0800-282-1540
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.

