Petrobras sobre notícias divulgadas na imprensa

—
Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2022 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, com relação às notícias
veiculadas na mídia, esclarece que, conforme divulgado em 16 de dezembro de 2021, mantém seu
posicionamento de buscar a venda de até 100% das ações preferenciais que detém na Braskem S.A.
(Braskem), a ser conduzida por meio de oferta(s) pública(s) secundária(s) de ações (follow-on), em
conjunto com NSP Investimentos S.A. - Em Recuperação Judicial (empresa controlada pela Novonor
S.A. – Em Recuperação Judicial), denominada Oferta.
Conforme divulgado em 09 de agosto de 2021, a Petrobras contratou o JP Morgan para
assessoramento financeiro referente à sua participação na Braskem. A contratação de assessores
financeiros não configura informação relevante, considerando as normas internas da Companhia e a
legislação aplicável.
A expectativa da Petrobras é que a Oferta ocorra até o mês de fevereiro de 2022.
O cronograma e as condições da Oferta estão sujeitos à aprovação dos órgãos internos da Petrobras,
notadamente quanto ao preço e percentual efetivo das ações a serem ofertadas, bem como à análise
e à aprovação dos respectivos órgãos reguladores, nos termos da legislação aplicável.
A Petrobras, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, manterá seus acionistas e o
mercado em geral informados acerca de evoluções pertinentes às matérias ora informadas.
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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.

