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Fato Relevante
Pedido de Cooperação de Acionista para Follow-On

—
Rio de Janeiro, 11 de junho de 2021.
A Petrobras Distribuidora S.A. (“Companhia”) (B3: BRDT3), em continuidade ao fato relevante
de 26/08/2020, vem informar aos seus acionistas e ao público em geral que recebeu hoje,
11/06/2021, carta com pedido de cooperação de sua acionista, Petróleo Brasileiro S.A. –
Petrobras, para implementar a venda da integralidade de sua participação de 37,5% no capital
social da Petrobras Distribuidora (BR), a ser conduzida por meio de uma oferta pública secundária
de ações (follow-on).
Nesta comunicação da Petrobras, também nos foi informado que a referida oferta está
condicionada às aprovações dos órgãos competentes, inclusive das instâncias internas da
Petrobras, notadamente quanto ao preço, e à análise e à aprovação da CVM e demais órgãos
reguladores e autorreguladores, nos termos da legislação aplicável.
A presente comunicação tem propósito meramente informativo, nos termos da legislação e da
regulamentação em vigor e não deve ser considerada como anúncio de oferta no Brasil, nos
Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição.
A Companhia manterá o mercado devidamente informado acerca do assunto objeto deste fato
relevante.
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Material Fact
Shareholder Cooperation Request for Follow on

—
Rio de Janeiro, June 11st, 2021.
Petrobras Distribuidora S.A. (“Company”) (B3: BRDT3), in continuity with the relevant
fact of 8/26/2020, it informs its shareholders and the general public that it received
today, 06/11/2021, a letter requesting cooperation from its shareholder, Petróleo
Brasileiro SA – Petrobras, to implement the sale of the entirety of its 37.5% interest in
the capital of Petrobras Distribuidora (BR), to be conducted through a secondary public
offering of shares (follow-on).
In this communication from Petrobras, BR was also informed that the aforementioned
offer is subject to the approvals approvals of competent bodies, including the internal
bodies of Petrobras, notably with regard to the price, and the analysis and approval of
CVM and other regulatory and self-regulatory bodies, under the terms applicable law.
This material fact is intended for information purposes only, in accordance with the
legislation and regulations in force and should not be considered as an announcement of
an offer in Brazil, the United States or in any other jurisdiction.
The Company will keep the market duly informed about the subject matter of this
material fact
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