Petrobras anuncia conclusão do procedimento de
bookbuilding da 7ª emissão de debêntures
—
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade
ao comunicado divulgado em 23 de julho de 2019, informa que foi finalizado o procedimento de
bookbuilding da 7ª (sétima) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, sem garantia (“Debêntures”), em até 3 (três) séries, para colocação sob regime de
melhores esforços, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
em vigor (“Instrução CVM 400”), considerando o procedimento indicado para emissoras com
grande exposição ao mercado, de acordo com os artigos 6º-A e 6º-B da referida instrução
(“Oferta”), resultando na emissão de 2 (duas) séries no valor total de R$ 3.008.009.000,00 (três
bilhões, oito milhões e nove mil reais). Após o procedimento de bookbuilding, não foram alocadas
debêntures na 3ª série, cujo vencimento seria em 15 de setembro de 2026.
A tabela abaixo apresenta um resumo contendo as condições finais obtidas e a alocação das
Debêntures entre as séries da Emissão:
Série

1ª Série

2ª Série

Tipo

Debênture
Incentivada

Debênture
Incentivada

Vencimento

15 de setembro de 2029

15 de setembro de 2034

IPCA + 3,60% a.a.

IPCA + 3,90% a.a.

R$ 1.529.339.000,00

R$ 1.489.670.000,00

Taxa final
(após bookbuilding)
Volume alocado

A Oferta terá início somente após (i) o atendimento de requisitos previstos nos documentos da
Oferta; (ii) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (iii) o depósito para distribuição e negociação
das Debêntures na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e/ou na B3 – Segmento CETIP UTVM; (iv) a divulgação
do anúncio de início; e (v) a disponibilização do prospecto definitivo aos investidores, nos termos da
Instrução CVM 400.
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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.

A liquidação final da operação está prevista para ocorrer em 09 de outubro de 2019, nos termos do
cronograma previsto nos documentos da Oferta.
O presente comunicado ao mercado 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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