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Fato Relevante
Registro de Oferta Pública

—
Rio de Janeiro, 07 de junho de 2019.
A Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3) em continuidade ao comunicado de
22/05/2019, e em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº
6.404/1976 e às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº
358/2002, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue.
Na presente data, a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informou que submeteu à
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”)
pedido de análise prévia para registro de oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias de emissão da Companhia, de sua titularidade, nos termos da Instrução
da CVM n.º 400/2003, da Instrução da CVM n.º 471/2008 e do Código de Atividades
Conveniadas da ANBIMA e demais disposições aplicáveis, com esforços de colocação das
Ações no exterior de acordo com certas isenções de registro sob o U.S. Securities Act of
1933 (“Securities Act”)(“Oferta”).
O pedido de registro da Oferta encontra-se sob a análise e, portanto, a Oferta somente
terá início após a concessão dos devidos registros pela CVM. Não será realizado nenhum
registro da Oferta ou das Ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM. A Oferta não foi e não
será registrada nos termos do Securities Act, ou de quaisquer outras leis de valores
mobiliários federais ou estaduais dos Estados Unidos da América.
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Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação
em vigor, e não deve ser considerado como um anúncio de oferta de ações ou solicitação
de uma oferta para a aquisição de valores mobiliários da Companhia, incluindo as ações
de sua emissão. A realização da Oferta estará sujeita às condições dos mercados de
capitais nacional e internacional. Oportunamente, será publicado Aviso ao Mercado
contendo informações sobre: (i) as demais características da Oferta; (ii) os locais para
obtenção do prospecto preliminar; (iii) as datas estimadas e locais de divulgação da
Oferta; e (iv) as condições, o procedimento, o período de reservas e o período de coleta
de intenções de investimento junto a investidores institucionais no âmbito da Oferta.
ANDRÉ CORRÊA NATAL
Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
(CFO/IRO)
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Material Fact
Registration of Public Offering

—
Rio de Janeiro, June 7, 2019.
Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3), continuing the Notice to the Market dated May
22, 2019, and in compliance with Section 157, paragraph 4th, of the Law No. 6,404/1976,
and pursuant to the Brazilian Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores
Mobiliários) (“CVM”) Rule No. 358/2002, hereby informs the following to its shareholders
and the market in general.
On the date hereof, Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”) informed that has
submitted to Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
(“ANBIMA”) a request for the analysis of the registration of a proposed secondary public
offering of common shares issued by the Company and held by Petrobras (the “Shares”),
pursuant to CVM Rule No. 400/2003, CVM Rule No. 471/2008 and ANIBIMA’s Código de
Atividades Conveniadas and other applicable regulations, with placement efforts abroad
in accordance with certain the registration exemptions under the U.S. Securities Act of
1933 (the “Securities Act”) (“Offering”).
The Offering’s registration request is under analysis by the CVM and, therefore, the
Offering will only commence once CVM grants the required registrations. The Offering
will not be registered before any capital markets regulatory agency or body of any other
country, other than registration with the CVM in Brazil. The Offering has not been and
will not be registered under the Securities Act, or any other U.S. federal or state
securities laws.
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This material fact is disclosed for informative purposes only and shall not, in any
circumstances, be construed as an investment recommendation. This material fact does
not constitute an offer to sell or solicitation of an offer to buy the Company’s securities,
including Company’s shares. The success of the Offering is subject to the conditions of
the national and international capital markets. The Company will timely disclose an Aviso
ao Mercado with information on: (i) other terms and conditions of the Offering; (ii) where
to access the prospecto preliminar; (iii) the estimated dates and locations of disclosure
of the Offering; and (iv) the conditions, the terms, the reserve period and the
bookbuilding process for collecting investment intentions from institutional investors in
connection with the Offering.
ANDRÉ CORRÊA NATAL
Chief Financial Officer and Investors Relations Officer
(CFO/IRO)
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