Esclarecimento sobre Notícias
—
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2022– A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa
que recebeu o Ofício nº 136/2022/CVM/SEP/GEA-1 da CVM, que solicita os seguintes
esclarecimentos:

Ofício nº 136/2022/CVM/SEP/GEA-1

1.Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data no portal Infomoney, seção
Notícias, sob o título: "Petrobras (PETR4) recebe indicação de candidatos
ao conselho", em que constam as seguintes afirmações: Ainda no radar,
segundo a coluna de Lauro Jardim, do Ainda no radar, segundo a coluna
de Lauro Jardim, do jornal O Globo, o atual presidente da Petrobras, José
Mauro Coelho, pode renunciar hoje ao cargo para o qual foi nomeado em
14 de abril e demitido em 23 de maio. Ao menos é essa a expectativa de
alguns integrantes do conselho de administração da empresa com quem
Coelho conversou no fim de semana.

2. A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à
veracidade da notícia, e, caso afirmativo, explique os motivos pelos quais
entendeu não se tratar de fato relevante, bem como comente outras
informações consideradas importantes sobre o tema.

www.petrobras.com.br/ri
Para mais informações:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | Relações com Investidores
e-mail: petroinvest@petrobras.com.br/acionistas@petrobras.com.br
Av. Henrique Valadares, 28, Torre A, 19° andar– 20031-030 – Rio de Janeiro, RJ.
Tel.: 55 (21) 3224-1510/9947 | 0800-282-1540
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.

Esclarecimento
A Petrobras informa que foi comunicada da renúncia do sr. José Mauro Coelho na
manhã do dia 20/06/2022 e, logo em seguida, divulgou fato relevante informando ao
mercado sobre a renúncia.
Seguindo o estatuto da Companhia, o Presidente do Conselho de Administração
nomeou como Presidente interino da companhia o Diretor Executivo de Exploração e
Produção, Fernando Borges, até a eleição e posse de novo Presidente, nos termos
do art. 20 do Estatuto Social, o que também foi tempestivamente informado ao
mercado por meio de fato relevante.
Fatos julgados relevantes serão oportunamente divulgados ao mercado.
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