Petrobras lança novos contratos de venda de gasolina e diesel

—
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2021 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que aprovou
novos modelos contratuais para venda de gasolina A e de óleo diesel rodoviário e marítimo para as
distribuidoras de combustíveis, visando simplificar alguns processos, aumentar a competitividade e
trazer flexibilidade para a Petrobras na adoção de novas estratégias comerciais.
No cenário atual do mercado, caracterizado pela entrada de produto importado por terceiros e pelo
processo de desinvestimento de ativos de refino, torna-se necessário promover aperfeiçoamentos em
algumas cláusulas comerciais e operacionais. Esses ajustes, definidos com base na experiência obtida ao
longo do período de vigência dos atuais contratos e em decorrência de feedback dos clientes, buscam
fortalecer a relação comercial com nossos clientes e a competitividade da Companhia.
Os novos contratos darão mais flexibilidade, sendo possível ajustar condições comerciais de acordo com
o mercado, representando um passo importante para o posicionamento da Petrobras no novo ambiente
competitivo. É importante ressaltar que não há mudanças nas práticas de precificação destes produtos,
que seguem o alinhamento dos mercados internacionais.
Os novos contratos ainda serão submetidos à homologação pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP), seguindo a regulação vigente.
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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.

