Petrobras sobre desinvestimento do Polo Marlim

—
Rio de Janeiro, 04 de abril de 2022 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao
comunicado divulgado em 14/12/2020, informa que sua Diretoria Executiva aprovou o
encerramento do processo competitivo, que estava na fase não- vinculante, para a venda de 50%
de sua participação nas concessões de Marlim, Voador, Marlim Leste e Marlim Sul, denominadas em
conjunto como Polo Marlim, localizadas predominantemente em águas profundas na Bacia de
Campos.
A Petrobras avalia constantemente seu portfólio e, considerando o alinhamento das concessões à
estratégia da companhia e a melhora de seus indicadores econômico-financeiros, o Polo Marlim foi
mantido integralmente na carteira, tendo já sido incorporada sua produção no horizonte do Plano
Estratégico 2022-26.
A Petrobras reforça o seu compromisso com a ampla transparência de seus projetos de
desinvestimento e de gestão de seu portfólio e afirma seu foco em ativos em águas profundas e
ultraprofundas, onde tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos, com alta
produtividade e com menores emissões de gases de efeito estufa.
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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.

