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Fato Relevante
Inclusão da Petrobras Distribuidora no Índice Ibovespa

—
Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2019.
Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3) informa que, a partir de hoje, as ações
da Companhia (BRDT3) passam a integrar a carteira teórica do Ibovespa, com
participação de 0,592%.
Este é um marco importante para a Petrobras Distribuidora que, apenas um ano após sua
abertura de capital, já fará parte do principal índice da B3, considerado o mais relevante
indicador de desempenho das ações negociadas no mercado brasileiro.
Essa conquista é resultado do empenho da Companhia em oferecer sempre aos seus
acionistas os mais elevados padrões de transparência nas informações divulgadas,
garantindo sempre tempestividade e qualidade, reforçando sua relação de confiança com
o mercado.

JOSÉ ROBERTO LETTIERE
Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
(CFO/IRO)
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Material Fact
Inclusion of Petrobras Distribuidora in the Ibovespa Index

—
Rio de Janeiro, January 7, 2019.
Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3) informs that, as of today, the
company's shares (BRDT3) will be included in the theoretical portfolio of the Ibovespa,
with a 0.592% share.
This is an important milestone for Petrobras Distribuidora, which, just one year after its
IPO, will already be part of B3's main index, considered the most relevant performance
indicator of shares traded in the Brazilian market.
This achievement is a result of the Company's commitment to always offer its
shareholders the highest standards of transparency in the disclosed information, always
guaranteeing timeliness and quality, reinforcing its relationship of trust with the market.

JOSÉ ROBERTO LETTIERE
Chief Financial Officer and Investors Relations Officer
(CFO/IRO)
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