Petrobras sobre ofício do Ministério das Minas e Energia

—
Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2021 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que recebeu ofício
do Ministério das Minas e Energia, solicitando providências a fim de convocar Assembleia Geral
Extraordinária, com o objetivo de promover a substituição e eleição de membro do Conselho de
Administração, e indicando Joaquim Silva e Luna, em substituição a Roberto da Cunha Castello Branco.
Ademais, a União propõe, em função da última Assembleia Geral Ordinária ter adotado o voto múltiplo,
que todos os membros do Conselho de Administração sejam, imediatamente, reconduzidos na própria
Assembleia Geral Extraordinária, para cumprimento do restante dos respectivos mandatos.
O ofício solicita ainda que Joaquim Silva e Luna seja, posteriormente, avaliado pelo Conselho de
Administração da Petrobras para o cargo de Presidente.
A Petrobras esclarece que o presidente Roberto Castello Branco e demais Diretores Executivos da
empresa tem mandato vigente até o dia 20 de março de 2021.
A Petrobras informa que novos fatos relevantes serão oportunamente divulgados ao mercado.
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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.

