Petrobras informa sobre pré-pagamento de dívida
com a Petros
—
Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que realizou
hoje o pré-pagamento do Termo de Compromisso Financeiro (TCF) FAT/FC (“Termo”), no valor
de R$ 2,7 bilhões, e cujo vencimento se daria em 2028, oriundo do Acordo de Obrigações
Recíprocas (AOR) que fora celebrado com a Petros e diversas entidades sindicais em 2006
visando uma solução para o reequilíbrio dos planos, ajuste de seus regulamentos e encerramento
de litígios judiciais existentes.
O Termo visava cobrir déficits gerados pela introdução do Fator de Reajuste Inicial (FAT) e Fator
de Correção (FC) em 1984, período hiperinflacionário, no regulamento para proteção do benefício
dos assistidos do Petros do Sistema Petrobras Repactuado (PPSP-R) e Petros do Sistema
Petrobras Não Repactuado (PPSP-NR).
O pré-pagamento contribui para a melhora da liquidez dos planos e está em linha com a
estratégia de gerenciamento de passivos da companhia, reduzindo as despesas com juros.
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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.

