Petrobras informa sobre a revogação da suspensão
da Oferta Pública de Debêntures
—
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2019 –

A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em

complemento ao Aviso ao Mercado divulgado em 16 de agosto de 2019 e ao comunicado ao
mercado divulgado em 30 de agosto de 2019, informa que recebeu hoje o Ofício nº
441/2019/CVM/SRE/GER-2, pelo qual a CVM revoga a suspensão da oferta pública de
debêntures da companhia (7ª emissão), com produção de efeitos a partir de amanhã, 13 de
setembro de 2019.
Dessa maneira, foi disponibilizado no website da Petrobras (www.petrobras.com.br/ri) uma
nova versão do Prospecto Preliminar e um comunicado ao mercado que contém a alteração do
cronograma estimado da Oferta.
A presente divulgação tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em
vigor, e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um
material de venda e/ou de divulgação das Debêntures e/ou da Oferta.
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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.

