PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
CNPJ n.º 34.274.233/0001-02
NIRE 33.3.0001392-0
Companhia Aberta

Fato Relevante
Distribuição de Juros sobre Capital Próprio

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2018 - A Petrobras Distribuidora S.A. (B3:
BRDT3) comunica aos seus acionistas que foi aprovado, em Reunião do
Conselho de Administração ocorrida em 26/01/2018, o pagamento de juros
sobre o capital próprio referente ao período compreendido entre 1º de janeiro de
2017 a 31 de dezembro de 2017, sobre o patrimônio líquido da Companhia, a
serem imputados ao dividendo mínimo obrigatório de 2017, sem prejuízo de
outras eventuais distribuições a serem definidas na Assembleia Geral Ordinária
que apreciará as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017 (“AGO”), no montante bruto de R$ 658.543.589,77,
correspondentes a R$ 0,56527346761767 por ação, a deduzir o valor relativo
ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), na forma da legislação em vigor,
com exceção dos acionistas comprovadamente imunes e/ou isentos, ad
referendum da AGO.
Referido pagamento às ações negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão,
bem como às demais ações escrituradas perante o Banco Bradesco S.A., será
efetuado até 31 de julho de 2018, com base na posição acionária de 01 de
fevereiro 2018 (inclusive). As ações de emissão da Companhia passam a ser
negociadas ex-juros a partir de 02 de fevereiro de 2018.

RAFAEL GRISOLIA
Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
(CFO/IRO)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
CNPJ n.º 34.274.233/0001-02
NIRE 33.3.0001392-0
Publicly-held Company

Material Fact
Distribution of Interest on Net Equity

Rio de Janeiro, January 29th, 2018 – Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3)
("Company") hereby inform its shareholders that it was approved, on the Board
of Directors Meeting held on January 26th, 2018, the payment of interests on
equity (juros sobre o capital próprio) referred to the period between January 1st,
2017 and December 31st, 2017 over net equity of the Company, to be attributed
to the minimum mandatory dividend of the fiscal year of 2017, without prejudice
to any other income to be defined at the General Ordinary Shareholders´ Meeting
that will appreciate the financial statements of the fiscal year ended on December
31st, 2017, in the gross amount of R$ 658,543,589.77, corresponding to R$
0.56527346761767 per share, from which it will be deducted the amount related
to withhold taxes ("IRRF" - "Imposto de Renda Retido na Fonte"), pursuant to
the Law, with the exception of the shareholders who are proven immune and/or
exempt, ad referendum of the General Ordinary Shareholders´ Meeting.
The mentioned payment to the shares traded on B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão,
as well as other shares registered with Banco Bradesco S.A., shall occur until
July 31st, 2018, according to the base date of February1st, 2018 (including such
date). The shares issued by the Company shall be traded ex-interest as from
February 2nd, 2018.

RAFAEL GRISOLIA
Chief Financial Officer and Investors Relation Officer
(CFO/IRO)

