Esclarecimento sobre Notícias

—
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que recebeu o Ofício
nº 164/2020/CVM/SEP/GEA-1 da CVM, que solicita o seguinte esclarecimento:
Ofício nº 164/2020/CVM/SEP/GEA-1 – CVM
“Senhora Diretora,
1. Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data na Coluna do Broadcast do jornal O Estado de São
Paulo, em que consta a seguinte afirmação: “Em meio à crise, Petrobrás prepara captação de R$ 3
bilhões em debêntures incentivadas, que deve chegar ao mercado esta semana.”
2. A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à veracidade da notícia, e, caso
afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato relevante, bem como comente
outras informações consideradas importantes sobre o tema.”
Esclarecimentos
A Petrobras esclarece que avalia constantemente oportunidades que estejam alinhadas com sua
estratégia financeira, incluindo a captação de recursos via emissão de títulos de dívida nos mercados de
capitais.
A companhia informa que, até o momento, não há definição quanto à realização da oferta e da emissão
de debêntures mencionada na matéria objeto do presente ofício e, que manterá o mercado informado
sobre qualquer decisão que eventualmente venha a tomar, nos termos da legislação e regulamentação
aplicáveis.
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Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E da lei de
Negociação de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos: “antecipa”, “acredita”,
“espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou
incertezas, previstos ou não, pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e, o leitor não deve se basear
exclusivamente nas informações aqui contidas.

