Esclarecimento sobre Notícia de Venda da Liquigás
Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2016 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras atende ao Ofício nº
2985/2016-SAE/GAE 2 que solicita esclarecimentos, conforme abaixo:
Ref.: Ofício nº 2985/2016-SAE/GAE 2
“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 02/09/2016, consta, entre outras
informações, que:
1. a Petrobrás já recebeu propostas para a compra da Liquigás, de botijão de gás, e deverá avaliar
essas ofertas em 60 dias;
2. o ativo chegou a ser avaliado em R$ 1,5 bilhão, mas o valor pode chegar a R$ 2,5 bilhões.
Não identificamos essas informações nos documentos enviados por essa companhia, por meio do
Sistema Empresas.NET. Em caso de contraditório, favor informar o documento e as páginas em
que constam as informações e a data e hora em que as mesmas foram enviadas.
Cabe ressaltar que a companhia deve divulgar informações periódicas, eventuais e demais
informações de interesse do mercado, por meio do Sistema Empresas.NET, garantindo sua ampla
e imediata disseminação e o tratamento equitativo de seus investidores e demais participantes do
mercado.
Isto posto, solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até às 09h do dia 05/09/2016,
sem prejuízo ao disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
Esclarecimento
Petrobras informa que o processo competitivo para venda da Liquigás Distribuidora S.A. encontrase em andamento, conforme informado ao mercado em Fato Relevante em 15 de junho de 2016.
As propostas recebidas estão sendo analisadas pela Companhia, considerando diversos aspectos.

A Petrobras 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.
Esclarece, ainda, que não houve deliberação por parte da Diretoria Executiva ou do Conselho de
Administração da Petrobras no sentido da venda daquela empresa e que não há, até o momento,
qualquer acordo firmado que confira certeza quanto à conclusão da transação.
Fatos julgados relevantes sobre o tema serão tempestivamente divulgados ao mercado.

