Petrobras sobre revisão da Política de Remuneração aos Acionistas
—
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que seu Conselho
de Administração, em reunião realizada ontem, aprovou a revisão da Política de Remuneração aos
Acionistas, com objetivo de possibilitar que a Administração proponha o pagamento de dividendos
compatíveis com a geração de caixa da companhia, mesmo em exercícios em que não for apurado lucro
contábil.
Com as alterações aprovadas, no cenário em que o endividamento bruto da companhia estiver acima de
US$ 60 bilhões, poderá ser apresentada a proposta de distribuição de dividendos, sem apuração de lucro
contábil, quando se verificar redução de dívida líquida no período de doze meses anteriores, caso a
Administração entenda que será preservada a sustentabilidade financeira da companhia. A proposta de
distribuição deverá ser limitada à redução de dívida líquida.
A companhia poderá, ainda, em casos excepcionais, propor o pagamento de dividendos extraordinários,
superando o dividendo mínimo legal obrigatório ou o valor anual apurado a partir da fórmula
(Remuneração = 60% x (Fluxo de caixa operacional – CAPEX), quando seu endividamento bruto estiver
inferior a US$ 60 bilhões, mesmo na hipótese de não verificação de lucro contábil.
Em todos os casos, a distribuição de dividendos deverá observar o disposto na legislação aplicável,
incluindo o artigo 201 da Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/76).
A revisão da política está disponível no website de Relações com Investidores (www.petrobras.com.br/ri)
ou no site da CVM (www.cvm.gov.br).

www.petrobras.com.br/ri
Para mais informações:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | Relações com Investidores
e-mail: petroinvest@petrobras.com.br/acionistas@petrobras.com.br
Av. República do Chile, 65 – 1803 – 20031-912 – Rio de Janeiro, RJ.
Tel.: 55 (21) 3224-1510/9947 | 0800-282-1540
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.

