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Fato Relevante
BR Distribuidora aprova pagamento de Juros sobre o Capital Próprio

—
Rio de Janeiro, 29 de julho de 2021.
Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas que foi aprovada, em Reunião do
Conselho de Administração, a distribuição de remuneração antecipada aos acionistas sob a forma de Juros
sobre o Capital Próprio (JCP) referente ao exercício de 2021.
Esta antecipação deverá compor o dividendo mínimo obrigatório de 2021, ad referendum da (AGO), sem
prejuízo de outras eventuais distribuições a serem definidas na Assembleia Geral Ordinária que apreciará
as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Foi aprovado o
pagamento do valor total estimado em aproximadamente R$554 milhões, com um primeiro pagamento de
R$ 388.727.989,50 milhões, a ser realizado em setembro/2021 e um pagamento complementar estimado
em aproximadamente R$166 milhões a ser realizado em dezembro/2021.
Para a primeira parcela, o montante bruto da antecipação será de R$ 388.727.989,50, correspondentes a
R$ 0,33367209399 por ação, que será efetuado no dia 29 de setembro de 2021, com base na posição
acionária do dia 13 de setembro 2021 (inclusive). As ações de emissão da Companhia passarão a ser
negociadas ex-juros sobre capital próprio, dessa primeira parcela, a partir de 14 de setembro de 2021.
Desse valor ainda será deduzido o valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), na forma da
legislação em vigor, com exceção dos acionistas comprovadamente imunes e/ou isentos.
Em relação à segunda parcela, o valor exato assim como a data base da posição acionária serão objeto de
nova comunicação ao mercado tão logo seja conhecida a TJLP aplicada ao 4T21.
A Companhia manterá o mercado devidamente informado acerca do assunto objeto deste fato relevante.
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Material Fact
BR Distribuidora approves payment of Interest on Equity

—
Rio de Janeiro, July 29th, 2021.
Petrobras Distribuidora S.A. (“Company” or “BR”) (B3: BRDT3), in compliance with the provisions of
CVM Instruction No. 358, of January 3st, 2002, as amended, it informs its shareholders that the distribution
of advance remuneration to shareholders in the form of Interest on Capital was approved, at a Meeting of
the Board of Directors Own (JCP) for the year 2021.
This anticipation must compose the minimum mandatory dividend of 2021, ad referendum of the (AGM),
without prejudice to other distributions to be defined at the Annual General Meeting that will be special
for accounting for the fiscal year ended December 31, 2021. Payment of the total amount estimated at
approximately R$554 million, with a first payment of R$388,727,989.5 million to be made in
September/2021 and a supplementary payment estimated at approximately R$166 million to be made in
December/2021.
For the first installment, the gross amount of the advance will be R$ 388,727,989.50, corresponding to R$
0.33367209399 per share, which will be made on September 29th, 2021, based on the shareholding position
on the 13th of September 2021 (including). The shares issued by the Company will be traded ex-interest
on equity, of this first installment, as of September 14th, 2021. The amount related to Withholding Income
Tax (IRRF) will also be deducted from this amount. in accordance with current legislation, with the
exception of shareholders who are proven to be immune and/or exempt.
Regarding the second installment, the exact amount as well as the shareholdng position base date will be
subject to a new communication to the market as soon as the TJLP applied to 4Q21 is known.
The Company will keep the market duly informed on the subject of this material fact.
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