Petrobras recebe grau de investimento pela Fitch na nota stand-alone

—
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que a agência de
classificação de risco Fitch Ratings elevou a sua nota de crédito stand-alone (risco intrínseco) em dois
níveis, de “bb+” para “bbb”, segundo nível da escala de grau de investimento. A agência manteve o nível
de risco (rating) da dívida corporativa da companhia em “BB-“, com perspectiva estável.
“Estamos muito felizes com a alteração da nota da Petrobras, principalmente porque confirma que todo
o trabalho de transformação da empresa, focado na redução do endividamento e redução do custo do
capital, está sendo reconhecido pelo mercado. Sabemos que temos um longo caminho pela frente mas
ficamos muito honrados com esse reconhecimento”, destacou a Diretora Executiva Financeira e de
Relacionamento com Investidores, Andrea Almeida.
A Fitch ressaltou que a elevação da nota stand-alone reflete a melhora na estrutura de capital da
companhia, a forte geração de caixa e flexibilidade financeira, com liquidez robusta, sólida capacidade de
acessar o mercado de dívida para refinanciamento e expectativa de melhorias contínuas no futuro.
Segundo a agência, o rating da companhia em escala global continua limitado pelo rating da República
Federativa do Brasil, acionista controlador da companhia.
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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.

