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Fato Relevante
Indicação de novo Presidente

—
Rio de Janeiro, 18 de março de 2019.
A Petrobras Distribuidora S.A. (“Companhia”) (B3:BRDT3),

em atendimento

ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar
aos seus acionistas e ao público em geral que seu Conselho de Administração recebeu da Petróleo
Brasileiro S.A. a indicação de Rafael Salvador Grisolia, atualmente Diretor Executivo Financeiro
e de Relações com Investidores da Petrobras, para o cargo de Diretor Presidente da Petrobras
Distribuidora S.A..
A indicação do novo Presidente será submetida aos procedimentos internos de governança
corporativa - incluindo a análise de conformidade e integridade necessária ao processo sucessório
da Companhia - e encaminhada para apreciação do Comitê de Indicação, Remuneração e
Sucessão e posterior deliberação do Conselho de Administração. O atual presidente, Ivan de Sá,
permanecerá no exercício de suas funções na Petrobras Distribuidora até a posse de seu sucessor.
Posteriormente, Ivan retomará sua carreira na Petrobras, onde atuou durante 30 anos, ocupando
diversas funções executivas. Por fim, em nome de toda a Companhia, o Conselho de
Administração registrou seu agradecimento ao Sr. Ivan de Sá, enaltecendo sua dedicação e
competência na liderança da Petrobras Distribuidora, desde a preparação para a abertura de
capital até o atual momento de transição para uma nova estratégia de atuação com foco em
mobilidade e conveniência.

JOSÉ ROBERTO LETTIERE
Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
(CFO/IRO)
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Material Fact
Appointment of the new CEO

—
Rio de Janeiro, March 18, 2019.
Petrobras Distribuidora S.A. (“Company”) (B3: BRDT3)

in compliance with the

provisions set forth in CVM Rule 358, of January 3, 2002, as amended, informs its shareholders
and the market in general that its Board of Directors received from Petróleo Brasileiro S.A. the
appointment of Rafael Salvador Grisolia - currently Chief Financial and Investor Relations Officer
of Petrobras - to the position of Chief Executive Officer of Petrobras Distribuidora S.A..
The appointment of the new CEO shall be subject to internal corporate governance procedures,
including the analysis of compliance and integrity required for the company's succession process,
and forwarded to the Nominating, Compensation and Succession Committee and subsequent
deliberation of the Board of Directors. The current CEO, Ivan de Sá, will remain in the exercise
of his duties at Petrobras Distribuidora until the investiture of his successor.
Later, Ivan de Sá, will resume his career at Petrobras, where he worked for 30 years, holding
various executive positions. Finally, on behalf of the Company, the Board of Directors thanked
Mr. Ivan de Sá, praising his dedication and competence in the leadership of Petrobras
Distribuidora, from the preparation for the IPO until the current moment of transition to a new
strategy focused on mobility and convenience.

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