Petrobras sobre Revolving Credit Lines
—
Rio de Janeiro, 20 de março de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que solicitou aos
bancos o desembolso de suas linhas de crédito compromissadas (Revolving Credit Lines), no montante
de cerca de US$ 8 bilhões.
O desembolso é consistente com a estratégia de reforçar a liquidez da companhia, a fim de se
resguardar dentro do contexto atual de crise, em função da pandemia do COVID-19 (coronavírus) e do
choque de preços do petróleo.
A companhia está avaliando outras medidas que reforcem ainda mais seu fluxo de caixa, como a
redução adicional de custos e otimizações de seu capital de giro.
A Petrobras reafirma sua estratégia sustentada pelos cinco pilares: maximização do retorno sobre o
capital, redução do custo de capital, busca incessante por custos baixos, meritocracia e respeito às
pessoas, meio ambiente e segurança. A crise atual reforça a importância destes pilares que devem
continuar a ser perseguidos ainda com mais foco.
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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.

