ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO DE VOTO A DISTÂNCIA

—
Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2019 - Petrobras divulga, nos termos da Instrução CVM nº 481/09 e suas
alterações, o mapa sintético consolidado de todos os votos proferidos a distância, representando 7,4% das
ações ordinárias, referente às deliberações da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 30/09/19.

Descrição da Deliberação

Votos da Deliberação

Quantidade de Ações

Assembleia Geral Extraordinária

Incorporação da Petrobras Logística de Gás S.A. (Logigás) pela
Petrobras para (i) ratificar a contratação da KPMG Auditores
Independentes (KPMG) pela Petrobras para a elaboração do Laudo
de Avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Logigás, nos
termos do parágrafo 1º do artigo 227 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976;
(ii) aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela KPMG para
avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Logigás; (iii)
aprovar, em todos os seus termos e condições, o Protocolo e
Justificação da Incorporação, firmado entre a Logigás e a Petrobras
em 28.08.2019; (iv) aprovar a incorporação da Logigás pela
Petrobras, com a sua consequente extinção, sem aumento do capital
social da Petrobras; e (v) autorizar à Diretoria Executiva da
Petrobras a praticar todos os atos necessários à efetivação da
incorporação e regularização da situação da incorporada e da
incorporadora perante os órgãos competentes, no que for
necessário.

Abster-se

15.321.796

Rejeitar

-

Aprovar

535.708.150

Proposta de reforma do Estatuto Social da Petrobras para alterar os
artigos 18, 20, 21, 23, 25, 29, 30, 35, 43 e 53 do Estatuto Social, e
consequente consolidação do Estatuto Social, conforme proposta
da Administração arquivada nos endereços eletrônicos da Comissão
de Valores Mobiliários (CVM) e da Companhia.

Alteração da remuneração global dos administradores, aprovada na
AGOE de 25/04/2019, para acréscimo da remuneração do Diretor
Executivo de Transformação Digital e Inovação.

Abster-se

15.412.190

Rejeitar

-

Aprovar

535.617.756

Abster-se

15.412.190

Rejeitar

-

Aprovar

535.617.756

