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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.   
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Petrobras sobre resultado do 4º trimestre de 2022 

— 
 

Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 2023 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que 
divulgará o seu Relatório de Produção e Vendas do 4T22, no dia 8 de fevereiro, e o seu 
Relatório de Desempenho Financeiro do 4T22 no dia 1o de março, ambos após o fechamento 
dos mercados.  
 
No dia 2 de março de 2023, serão realizados dois webcasts, o primeiro em português e o 
segundo em inglês, para apresentar os resultados da companhia referentes ao quarto 
trimestre de 2022. 
    
A Petrobras utilizará para a transmissão do evento a ferramenta Microsoft Teams (link 
abaixo). 
 
 

2 de março de 2023 (quinta-feira) 

Webcast em português Webcast em inglês 
10:30 horas (Brasília) 12:00 horas (Brasília) 

8:30 horas (Nova Iorque) 10:00 horas (Nova Iorque) 

13:30 horas (Londres) 
 

Clique aqui para o link de acesso 
 

15:00 horas (Londres) 
 

Clique aqui para o link de acesso 
 

 
 

Ao acessar o link, escolha a opção “Participar anonimamente”. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmVmMzFiMjMtOWJjMS00YWVkLThkZjEtMTg1OGExN2I0MGI3%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%225b6f6241-9a57-4be4-8e50-1dfa72e79a57%22%2C%22Oid%22%3A%22623b305f-ab1b-4209-b1b7-a9c6122a08a2%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzM1ODJmODAtNmZmNy00Mjg5LTk4NmYtNTU2Nzc4ZmJjNDVj%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%225b6f6241-9a57-4be4-8e50-1dfa72e79a57%22%2C%22Oid%22%3A%22623b305f-ab1b-4209-b1b7-a9c6122a08a2%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
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