Petrobras sobre acordo de leniência da Samsung

—
Rio de Janeiro, 24 de março de 2021 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao
comunicado divulgado em 01/03/2021, informa que recebeu na última semana a segunda, e última,
parcela, no valor de US$ 59,4 milhões, do acordo de leniência celebrado pela Samsung Heavy Industries.
Com esses valores, a Petrobras ultrapassa a marca de R$ 5,7 bilhões em recursos recuperados por meio
de acordos de colaboração, leniência e repatriações. Em 2020, a companhia recebeu R$ 797 milhões em
ressarcimento de valores referentes à Operação Lava Jato.
Esses ressarcimentos decorrem da condição de vítima da Petrobras nos crimes investigados no âmbito da
Operação Lava Jato. A companhia seguirá adotando as medidas cabíveis em busca do adequado
ressarcimento dos prejuízos decorrentes que lhe foram causados. A Petrobras atua como coautora do
Ministério Público Federal e da União em 21 ações de improbidade administrativa em andamento, além de
ser assistente de acusação em 76 ações penais relacionadas a atos ilícitos investigados pela Operação
Lava Jato.
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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.

