Nova Data de Aceitação da Oferta de Recompra e Solicitação de Consentimento

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2016 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que sua
subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF) está aditando os termos da Oferta de
recompra integral com solicitação de consentimento dos títulos com vencimento em 2018 e cupom
de 8,375% (Títulos 2018).
A Data de aceitação da Oferta foi prorrogada para 23:59h do dia 08 de julho de 2016 na cidade de
Nova Iorque, EUA (Nova data limite).
O Pagamento Total previamente anunciado para cada US$ 1.000 de valor de principal a ser pago
aos detentores dos títulos com vencimento em 2018 e cupom de 8,375% (Títulos 2018) foi
aumentado de US$ 1.100 para US$ 1.115. Todos os detentores dos Títulos 2018, incluindo os que
entregaram os títulos anteriormente, que entregarem os títulos antes da Nova data limite estarão
elegíveis a receber o mesmo Pagamento Total, incluindo juros acruados e não pagos até Nova Data
de Liquidação (13 de julho de 2016).
Adicionalmente, uma remuneração de US$ 5 para cada US$ 1.000 de principal dos Títulos 2018
entregues antes da Nova Data Limite será paga para os corretores que individualmente
processarem as ordens em favor dos detentores dos títulos em valor total de até US$ 350.000.
Para serem elegíveis a este pagamento, os corretores devem enviar um Formulário devidamente
preenchido que será avaliado para fins de aprovação do pagamento.
Detentores do valor equivalente a US$ 279.462.000 ou 48,45% do valor do principal devido dos
Títulos 2018 já aceitaram a oferta até esse momento.
A data previamente anunciada para retirada da aceitação da oferta (31 de maio de 2016) já expirou.
A aceitação da oferta por detentores dos Títulos de 2018 não pode mais ser retirada e a aceitação
da oferta a ocorrer até a nova data limite também não poderá ser retirada.
Esse comunicado deve ser considerado parte da oferta.

