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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.   
 

PÚBLICA 

Petrobras conclui oferta de Certificados de Recebíveis Imobiliários 

—  

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2022 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade aos comunicados 

divulgados em 31/10/2022 e 16/11/2022, informa que foi encerrada, na data de hoje, a oferta pública de distribuição de 

certificados de recebíveis imobiliários (CRI), em 3 (três) séries, integrantes da 1ª (primeira), da 2ª (segunda) e da 3ª (terceira) 

séries da 67ª (sexagésima sétima) emissão da Opea Securitizadora S.A., lastreados em notas comerciais escriturais 

integrantes da 2ª (segunda) emissão da Companhia (notas comerciais), nos termos da Instrução da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) nº 400/2003, da Resolução da CVM nº 60/2021 e das demais disposições legais e regulamentares 

aplicáveis no montante total de R$1.514.971.000,00 (hum bilhão, quinhentos e quatorze milhões, novecentos e setenta e um 

mil reais). 

A oferta permitiu à Companhia captar recursos no mercado local a custos competitivos, em linha com sua estratégia de gestão de 
passivos.  

A liquidação final da oferta ocorreu em 05/12/2022. 

O presente comunicado tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado 

ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda e/ou de divulgação das notas comerciais e/ou 

da oferta. 


