Petrobras aprova pagamento de dividendos
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2019 – Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras informa que seu
Conselho de Administração, em reunião realizada hoje, aprovou remuneração aos acionistas
detentores de ações preferenciais, na forma de dividendos, no valor de R$ 106.678.312,41,
correspondente a R$ 0,019043 por ação preferencial em circulação, com base no resultado anual
de 2018, a fim de atender aos dividendos mínimos a eles garantidos pelo artigo 5º, §2º do
Estatuto Social da Companhia.
O valor atualizado desses dividendos pela taxa Selic desde 31 de dezembro de 2018 até hoje é
de R$ 0,019236.
O pagamento do referido dividendo será realizado em 20 de maio de 2019 e os acionistas
preferencialistas terão direito à remuneração, na seguinte forma:
1. A data de corte para os detentores de ações preferenciais de emissão da Petrobras
negociadas na B3 será no dia 25 de abril de 2019 e a record date para os detentores de
American Depositary Receipts (ADRs) PBRA negociadas na New York Stock Exchange – NYSE
será o dia 29 de abril de 2019.
2. As ações preferenciais da Petrobras serão negociadas ex-direitos na B3, NYSE e BCBA a
partir do dia 26 de abril de 2019.
3. Os detentores de ADRs PBRA receberão o pagamento através do The Bank of New York
Mellon, agente depositário das ADRs, a partir de 28 de maio de 2019.
Em 20 de maio de 2019, também será paga a parcela de juros sobre o capital próprio (JCP) aos
acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais aprovada pelo Conselho de
Administração em 18 de dezembro de 2018, conforme fato relevante divulgado ao mercado.
Todos os valores serão atualizados pela variação da taxa Selic de 31 de dezembro de 2018 até a
data do pagamento.

Desta forma, o valor total distribuído aos acionistas referente ao exercício de 2018 será de R$
7,1 bilhões, equivalente a R$ 0,2535 por ação ordinária e R$ 0,9225 por ação preferencial,
considerando as antecipações de JCP divulgadas, a atualização desses proventos pela taxa Selic
e os dividendos hoje anunciados.
Essa proposta de remuneração aos acionistas, que será encaminhada para deliberação da
Assembleia Geral de Acionistas em 25 de abril, considera que a companhia atenderá ao mínimo
requerido pela lei e por seu estatuto social, em linha com sua gestão financeira e com a meta de
redução da dívida.
A Política de Remuneração aos Acionistas pode ser acessada pela internet no site da companhia
(http://www.petrobras.com.br/ri).

