Petrobras sobre a Assembleia Geral Ordinária de 2020
—
Rio de Janeiro, 07 de abril de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que, diante da atual
situação decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e das restrições impostas ou
recomendadas pela OMS e pelas autoridades com relação aos deslocamentos e reuniões de pessoas,
o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada hoje, aprovou o cancelamento da
Assembleia Geral Ordinária (AGO) anteriormente convocada para o dia 27/04/2020, tornando sem
efeito o seu Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Valor
Econômico nos dias 27/03/2020, 30/03/2020 e 31/03/2020, bem como os boletins de voto à distância,
o Manual de Participação em Assembleia e a Proposta da Administração divulgados.
A nova data da AGO será definida oportunamente em conformidade com a Medida Provisória nº
931/2020 e com a Deliberação CVM nº 849/2020. Em relação às Demonstrações Financeiras do
exercício 2019, a companhia reitera a sua divulgação ao mercado realizada em 19 de fevereiro de 2020.
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Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores
Mobiliários) e Seção 21E da lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas
dos administradores da Companhia. Os termos: “antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como
outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não, pela Companhia.
Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e, o leitor não deve se basear exclusivamente nas
informações aqui contidas.

