Petrobras sobre oferta pública de ações do BNDES
—
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES protocolou, junto à CVM, o pedido de registro da oferta pública
secundária de até 734.202.699 ações ordinárias de emissão da Petrobras e de titularidade do BNDES. A Petrobras
informa, ainda, que foram disponibilizados, na presente data, o Aviso ao Mercado e o Prospecto Preliminar da oferta.
As ações serão distribuídas simultaneamente, por meio de uma oferta pública de distribuição secundária:
(i)

no Brasil (Oferta Brasileira), realizada nos termos da Instrução CVM nº 400 e demais disposições legais
aplicáveis, bem como do contrato de distribuição da Oferta Brasileira (Contrato de Distribuição da Oferta
Brasileira), com esforços de colocação das ações no exterior; e

(ii)

no exterior (Oferta Internacional), sob a forma de American Depositary Shares (ADSs), representados por
American Depositary Receipts (ADRs), realizada nos termos do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado
e do Contrato de Distribuição da Oferta Internacional (Oferta Internacional e, em conjunto com a Oferta Brasileira,
a Oferta Global).

Este fato relevante não deve ser considerado como anúncio de oferta, cuja realização dependerá de aprovação da CVM
e da SEC, bem como de condições favoráveis dos mercados de capitais nacional e internacional.
Os demais termos e condições da Oferta Global estão devidamente descritos e detalhados no Aviso ao Mercado e no
Prospecto Preliminar da Oferta Global, disponíveis no site da companhia (www.petrobras.com.br/ri).

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 – 1803 – 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.

