Esclarecimento sobre Notícia do Processo de Venda da Petrobras Distribuidora
Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2016 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras atende ao Ofício nº
474/2016/CVM/SEP/GEA-1 que solicita esclarecimentos, conforme abaixo:
Ref.: Ofício nº 474/2016/CVM/SEP/GEA-1
“Senhor Diretor,
Reportamo-nos à notícia veiculada em 02.10.2016 no jornal O Globo, sob o título: “R$ 12 bilhões”,
em que constam as seguintes afirmações:
“O Citibank já está mandando para Investidores potenciais a papelada com a modelagem de venda
da BR Distribuidora, a segunda maior empresa do Brasil em Faturamento (só perde para a
Petrobras). Quem consultou o material avalia que o negócio será fechado por algo em torno de R$
12 bilhões. Quem levar, fica com 51% da companhia.”
Tendo em vista o exposto, determinamos que V.Sª. esclareça se as notícias são verídicas, e, se
confirmada sua veracidade, deverá explicar os motivos pelos quais entendeu não se tratar de um
fato relevante, assim como comentar outras informações consideradas importantes sobre o tema.
Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET, categoria: Comunicado ao
Mercado, tipo: Esclarecimentos sobre Consultas CVM/BOVESPA, assunto: Notícia Divulgada na
Mídia, a qual deverá incluir a transcrição deste ofício.”
Esclarecimento
Conforme divulgado hoje em Fato Relevante acerca do processo de venda de participação na
Petrobras Distribuidora e em relação à notícia veiculada no jornal O Globo em 02/10/2016, a
Petrobras esclarece que iniciou o envio de prospecto (Teaser) sobre a oportunidade para
potenciais parceiros.

A seleção de empresas que receberam o Teaser foi realizada com base em critérios objetivos, em
conjunto com a instituição financeira especializada em fusões e aquisições e contratada para
assessorar o processo de venda.
O Conselho de Administração da Petrobras decidiu, em 22/07/2016, pelo início de um novo
processo competitivo visando ao compartilhamento de controle, em uma estrutura societária
que visa a assegurar à Petrobras a maioria do capital total da BR, mantendo 49% do capital
votante. Esse novo modelo de venda atrai maior interesse do mercado e tem como objetivo
maximizar o valor do negócio de distribuição de combustíveis, atender aos objetivos
estratégicos da Petrobras e manter a operação integrada na cadeia do petróleo.
A Petrobras esclarece, ainda, que não comenta estimativas sobre o valor de seus ativos,
tampouco o valor das ofertas recebidas ao longo do processo de desinvestimento, por questões
estratégicas e em virtude dos acordos de confidencialidade.

