Petrobras sobre notícias veiculadas na mídia

—
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2022 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em relação às notícias
veiculadas na mídia, esclarece que por solicitação do presidente do Conselho de Administração, seu
Conselho de Administração se reuniu ontem extraordinariamente para avaliar temas relacionados com
o cenário de preços de combustíveis no Brasil e no exterior.
A Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o
mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de
câmbio causadas por eventos conjunturais.
A Petrobras monitora continuamente os mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos,
a análise diária do comportamento de nossos preços relativamente às cotações internacionais. A
companhia sempre contribui e participa das discussões técnicas que busquem amenizar os impactos
dos preços de combustíveis.
Para conferir transparência à sua gestão comercial, a Petrobras anuncia os ajustes de preços a seus
clientes por meio do site Canal Cliente (www.canalcliente.com.br) e, aos demais públicos de interesse,
por meio do site (precos.petrobras.com.br). Em atendimento à Resolução 795/2019 da Agência
Nacional do Petróleo (ANP), a companhia também divulga a tabela de preços atualizada por localidade
e modalidade de venda.
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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.

