Esclarecimento sobre Notícias

—
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que recebeu o Ofício
nº 165/2020/CVM/SEP/GEA-1 da CVM, que solicita o seguinte esclarecimento:
Ofício nº 165/2020/CVM/SEP/GEA-1 – CVM
“Senhora Diretora,
1. Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data no jornal Valor Econômico, seção Empresas, sob o
título: "Braskem e Petrobras estão perto de assinar novo contrato de nafta", em que constam as seguintes
afirmações:
“As negociações entre Braskem e Petrobras para celebração de um novo contrato de fornecimento de
nafta avançaram e as empresas estão em vias de assinar um acordo de longo prazo, conforme informou
ontem o Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor. Segundo fontes com conhecimento
do assunto, os termos acertados, que serão anunciados em breve, são “positivos” e “equilibrados” para
as duas partes, considerando-se o cenário atual.
[...]
Conforme uma das fontes, o contrato de nafta com a Braskem deve ser assinado ainda no primeiro
semestre.”
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 está negociando com a Braskem S.A. (“Braskem”) novos contratos de longo
prazo para fornecimento de nafta petroquímica para as plantas da Braskem nos estados da Bahia, Rio
Grande do Sul e São Paulo.
Entretanto, até o momento, não houve a celebração de qualquer compromisso vinculante no âmbito
destas negociações.
Fatos julgados relevantes sobre o tema serão tempestivamente divulgados ao mercado.

www.petrobras.com.br/ri

Para mais informações:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | Relações com Investidores
e-mail: petroinvest@petrobras.com.br/acionistas@petrobras.com.br
Av. República do Chile, 65 – 1803 – 20031-912 – Rio de Janeiro, RJ.
Tel.: 55 (21) 3224-1510/9947 | 0800-282-1540
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.

