Petrobras anuncia Oferta de Títulos Globais e Nova Oferta de Recompra
Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2017 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras anuncia que a sua
subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. - PGF planeja oferecer títulos no mercado
norte-americano em uma nova emissão, sujeita às condições de mercado. Os títulos serão
emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras.
A PGF pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para recomprar títulos antigos
validamente entregues e aceitos para recompra pela PGF e usar qualquer recurso remanescente
para fins corporativos gerais, incluindo refinanciamento de dívidas a vencer.
A Petrobras também anuncia o início da Oferta de Recompra pela PGF dos títulos descritos na
tabela abaixo (“Waterfall Tender Notes”) até o limite de US$ 2 bilhões, seguindo a ordem de
prioridade apresentada. A Oferta de Recompra está condicionada à nova emissão, entre outras
condições.
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71647NAB5 /
US71647NAB55

US$1.452.566.000

1

US$976,25

US$30,00

US$1.006,25

71647NAE9 /
US71647NAE94

US$750.492.000

2

US$986,25

US$30,00

US$1.016,25
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US$1.813.907.000

3

US$1.075,00

US$30,00

US$1.105,00

NA/XS0835886598

€1.300.000.000

4

€1.021,25

€30,00

€1.051,25
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5

US$1.018,75

US$30,00

US$1.048,75

6

US$997,50

US$30,00

US$1.027,50

7

US$986,25

US$30,00

US$1.016,25

Oferta de Recompra irá expirar às 23h59, horário de Nova York, em 06 de fevereiro de 2017, a
menos que o prazo de validade seja alterado. Detentores de títulos que forem entregues e não
retirados até às17h00, horário de Nova York, do dia 23 de janeiro de 2017, e aceitos para a
recompra, serão elegíveis ao recebimento do Pagamento Total indicado na tabela, que inclui um
prêmio pela entrega antecipada. Detentores de títulos antigos de qualquer série que forem
validamente entregues após a Data de Expiração Antecipada, até a Data de Expiração, e forem
aceitos para recompra, receberão apenas o pagamento correspondente pela Oferta de
Recompra. Os detentores dos títulos também receberão os juros capitalizados até a data de
liquidação correspondente.
Esse comunicado deve ser considerado parte da oferta.

