Petrobras sobre eleição de seu Presidente
—
Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa, em continuidade ao
comunicado divulgado em 06/04/2022, que, conforme respectiva ata já divulgada, o Comitê de Pessoas,
em sua função de Comitê de Elegibilidade (COPE/CELEG), a quem compete assessorar os acionistas na
verificação da conformidade do processo de indicação dos membros ao Conselho de Administração da
Petrobras, opinando sobre o preenchimento dos requisitos e ausência de vedações dos indicados,
considerou que a indicação do Sr. José Mauro Ferreira Coelho, como membro do Conselho de
Administração, preenche os requisitos necessários previstos na Lei nº 13.303/2016 e no Decreto nº
8.945/2016 e não incorre em suas vedações. Adicionalmente, o COPE/CELEG opinou que, caso o indicado
seja eleito na Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 13/04/2022, sua indicação ao cargo de Presidente da
companhia está apta para ser apreciada pelo Conselho de Administração.
A eleição do Conselho de Administração ocorrerá amanhã, dia 13/04/2022, na AGO. Para o dia 14/04/2022,
está prevista a realização de reunião do novo Conselho de Administração para apreciar a indicação do Sr.
José Mauro Ferreira Coelho ao cargo de Presidente da companhia. Em sendo eleito, a sua posse está
prevista para o próprio dia 14 de abril na parte da tarde.
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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.

