Petrobras anuncia resultado das ofertas privadas de
troca e recompra de títulos globais
—
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em
complemento ao comunicado divulgado em 09 de setembro de 2019, informa sobre os
resultados das ofertas privadas de troca e recompra de títulos globais efetuadas por meio da
sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF.
Exchange Offer
Detentores de títulos em valores equivalentes a US$ 6.075.994.000,00 (seis bilhões, setenta e
cinco milhões, novecentos e noventa e quatro mil dólares) trocaram seus atuais títulos por
novos títulos com vencimento em 2030. Parte do pagamento por tais títulos será realizada em
dinheiro, no valor total de US$ 2.782.440.087,68 (dois bilhões, setecentos e oitenta e dois
milhões, quatrocentos e quarenta mil e oitenta e sete dólares e sessenta e oito centavos).
A Exchange Offer expirou às 17h00, horário da cidade de Nova Iorque – EUA, em 13 de
setembro de 2019 (“Data de Expiração”). Detentores de todos os títulos que foram entregues
até esse horário serão elegíveis a trocar seus títulos e a receber a parte do pagamento em
dinheiro no dia 18 de setembro de 2019 (“Data de Liquidação”), acrescidos de juros
capitalizados, de acordo com os termos e condições descritos na tabela I.
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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.

Tabela I – Troca para os novos títulos com vencimento em 2030
Títulos
4,375% Global Notes
com vencimento em
maio de 2023
6,250% Global Notes
com vencimento em
março de 2024
5,299% Global Notes
com vencimento em
janeiro de 2025
8,750% Global Notes
com vencimento em
maio de 2026
7,375% Global Notes
com vencimento em
janeiro de 2027

(1)
(2)

Código de
identificação
(CUSIP/ISIN)

Valor do principal
devido

Valor do principal
ofertado(1)

Valor trocado para o
novo título(2)

Valor pago em dinheiro

71647NAF6 /
US71647NAF69

US$ 1.500.414.000

US$ 84.838.000

US$ 44.167.000

US$ 44.242.168,62

71647NAM1 /
US71647NAM11

US$ 1.984.522.000

US$ 387.354.000

US$ 215.904.000

US$ 216.035.072,88

US$ 2.661.378.000

US$ 534.813.000

US$ 290.452.000

US$ 290.628.080,46

71647NAQ2 /
US71647NAQ25

US$ 2.962.000.000

US$ 906.700.000

US$ 569.041.000

US$ 569.280.662,00

71647NAS8 /
US71647NAS80

US$ 3.391.069.000

US$ 1.121.312.000

US$ 665.307.000

US$ 665.577.163,84

US$ 4.790.114.000

US$ 2.014.063.000

US$ 1.548.585.000

US$ 663.915.727,32

US$ 2.623.099.000

US$ 1.026.914.000

US$ 776.127.000

US$ 332.761.212,56

71647N AV1,
N6945A AJ6 /
US71647NAV10,
USN6945AAJ62

5,999% Global Notes
com vencimento em
janeiro de 2028

71647N AW9,
N6945A AK3,
71647N AY5 /
US71647NAW92,
USN6945AAK36,
US71647NAY58

5,750% Global Notes
com vencimento em
fevereiro de 2029

71647NAZ2 /
US71647NAZ24

Não considera US$ 50.012.000 em processo de validação, o que ocorrerá até a Data de Liquidação
Valor nominal unitário de cada um dos novos títulos é de US$ 1.000. Montantes trocados que não sejam múltiplos deste valor serão pagos
em dinheiro

Os novos títulos terão a seguintes características:
Montante(1):
Preço de emissão:
Cupom:

Rendimento ao investidor:

Data de vencimento:
Data de pagamento de juros:

US$ 4.109.583.000
100%
5,093% a.a.
5,093% a.a.
Equivalente ao retorno ao investidor
(yield) das notas do Tesouro
Americano de referência, fixada em
1,873%, acrescida de taxa de 3,220%
15 janeiro de 2030
15 de janeiro e 15 de julho de cada ano

(1)Não considera US$ 50.012.000,00 em processo de validação,
o que ocorrerá até a data de Liquidação
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Av. República do Chile, 65 – 1002 – 20031-912 – Rio de Janeiro, RJ.
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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.

Oferta de Recompra
Detentores de títulos em valores equivalentes a US$ 49.535.000,00 (quarenta e nove milhões
quinhentos e trinta e cinco mil), entregaram seus títulos nos termos descritos na tabela II. A
Oferta de Recompra expirou às 17h00, horário da cidade de Nova Iorque – EUA, em 13 de
setembro de 2019 (“Data de Expiração”). O pagamento aos investidores que tiveram seus
títulos entregues e aceitos para recompra ocorrerá no dia 18 de setembro de 2019 (“Data de
Liquidação”), acrescidos de juros capitalizados.
Tabela II - Recompra de títulos
Títulos

Código de identificação
(CUSIP/ISIN)

Valor do principal
devido

Valor do principal
aceito para
recompra(1)

Pagamento pela
recompra(2)(3)

4,375% Global Notes
com vencimento em maio
de 2023

71647NAF6 /
US71647NAF69

US$ 1.500.414.000

US$ 9.606.000

US$ 1.042,98

6,250% Global Notes
com vencimento em março
de 2024

71647NAM1 /
US71647NAM11

US$ 1.984.522.000

US$ 9.978.000

US$ 1.115,45

5,299% Global Notes
com vencimento em janeiro
de 2025

71647N AV1,
N6945A AJ6 /
US71647NAV10,
USN6945AAJ62

US$ 2.661.378.000

US$ 4.808.000

US$ 1.086,85

8,750% Global Notes
com vencimento em maio
de 2026

71647NAQ2 /
US71647NAQ25

US$ 2.962.000.000

US$ 12.514.000

US$ 1.255,72

7,375% Global Notes
com vencimento em janeiro
de 2027

71647NAS8 /
US71647NAS80

US$ 3.391.069.000

US$ 1.838.000

US$ 1.187,15

5,999% Global Notes
com vencimento em janeiro
de 2028

71647N AW9,
N6945A AK3,
71647N AY5 /
US71647NAW92,
USN6945AAK36,
US71647NAY58

US$ 4.790.114.000

US$ 6.353.000

US$ 1.098,80

5,750% Global Notes
71647NAZ2 /
US$ 4.438.000
US$ 1.080,12
com vencimento em
US$ 2.623.099.000
US71647NAZ24
fevereiro de 2029
(1) Não considera US$ 5.759.000 em processo de validação, o que ocorrerá até a Data de Liquidação
(2) Valores por US$1.000
(3) Calculado a partir do spread sobre a taxa das notas do Tesouro Americano de referência de cada título, de
acordo com os os termos descritos nos documentos da oferta

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.

