Petrobras informa sobre pré-pagamentos de
dívidas com o China Development Bank
—
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que
realizou hoje o pré-pagamento integral de um contrato de financiamento com o China
Development Bank (CDB), totalizando US$ 3 bilhões, cujo vencimento ocorreria em 2024.
A companhia também notificou ao CDB o pagamento antecipado de outro financiamento, a ser
realizado em 16 de dezembro de 2019, conforme permitido contratualmente, no valor de US$ 5
bilhões, cujo vencimento ocorreria em 2027. Este pré-pagamento acarretará o término da
obrigação de fornecimento preferencial, em condições de mercado e pelo mesmo prazo do
financiamento, de um volume total de 100 mil barris de óleo equivalente por dia para empresas
chinesas.
As operações estão em linha com a estratégia de gerenciamento de passivos da companhia,
que visa à melhora do perfil de amortização e do custo da dívida, levando em consideração a
meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2019-2023.
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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.

