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Fato Relevante
Petrobras Distribuidora aprova pagamento de Juros sobre o Capital Próprio

—
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2018
A Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3) comunica aos seus acionistas que foi
aprovado, em Reunião do Conselho de Administração ocorrida hoje, a distribuição de
remuneração antecipada aos acionistas sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio (JCP)
referente ao exercício de 2018, sobre o patrimônio líquido da Companhia, e provisionado nas
demonstrações contábeis do 4º trimestre de 2018.
Esta antecipação deverá ser imputada ao dividendo mínimo obrigatório de 2018, 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
2018 (“AGO”), no montante bruto de R$ 563.795.476,50, correspondentes a R$
0,48394461502 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.
O 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 no dia 30 de abril
de 2019, com base na posição acionária de 11 de dezembro 2018 (inclusive). As ações de
emissão da Companhia passam a ser negociadas ex-juros sobre capital próprio a partir de 12
de dezembro de 2018.
JOSÉ ROBERTO LETTIERE
Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
(CFO/IRO)
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Material Fact
Petrobras Distribuidora approves payment of Interest on Capital

—
Rio de Janeiro, November 30, 2018
A Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3) inform its shareholders that it was approved,
on the Board of Directors Meeting held today, the distribution of early remuneration to
shareholders as Interest on Capital (IOC) for the year 2018, over net equity of the Company,
and to be provisioned in the 4Q 2018 financial statements.
This IOC advance will be imputed to the minimum mandatory dividend of the fiscal year of
2018 without prejudice to any other income to be defined at the Ordinary Shareholders´
Meeting that will appreciate the financial statements of the fiscal year ended on December
31st, 2018, in the gross amount of R$ 563,795,476.50, corresponding to R$ 0.48394461502
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 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 on April 30th, 2019, according
to the base date of December 11th, 2018 (including such date). The shares issued by the
Company shall be traded ex-interest on capital at B3 as from December 12th, 2018.
JOSÉ ROBERTO LETTIERE
Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
(CFO/IRO)

www.br.com.br/ri
Para mais informações:
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. | Relacionamento com Investidores
e-mail: ri@br.com.br
Rua Correia Vasques, 250, Cidade Nova - 20211-140, Rio de Janeiro - RJ | Brasil
Telefone: (+55) 21 2354-4015

