Petrobras revisa sua posição de hedge de petróleo
para 2019
—
Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao
comunicado de 22 de março de 2019, informa que realizou operação de venda total de seu hedge de
petróleo, que tinha por objetivo proteger parcialmente o fluxo de caixa operacional da companhia
em cenários de baixas de preços. Assim, foram negociadas integralmente suas opções de venda
referenciadas à média das cotações do petróleo tipo Brent, de abril até dezembro de 2019.
A liquidação das opções está fundamentada na redução significativa de incertezas de fluxo de caixa
relacionadas à realização do Plano de Negócios e Gestão da companhia para o ano de 2019, com
revisão do orçamento de capex de US$ 16 bilhões para um intervalo de US$ 10 a US$ 11 bilhões,
entrada de caixa de US$ 12,8 bilhões devido a projetos de desinvestimento e início da execução de
um amplo programa de redução de custo.
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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.

