
 

 

   

Petrobras sobre participação acionária relevante 

—  

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em cumprimento ao artigo 12 da 
Instrução CVM nº 358, de 03/01/2002, informa que foi comunicada hoje pela Capital Research Global Investors 
(CRGI), divisão independente de investimentos da Capital Research and Management Company, que adquiriu 
ações preferenciais emitidas pela companhia, sendo que passou a gerir participação acionária de 
aproximadamente 5,09% das ações preferenciais de emissão da Petrobras, se qualificando como detentora de 
participação acionária relevante no capital social da companhia, conforme informações abaixo:  

 
 

I. as participações societárias detidas pela CRGI alcançaram, de forma agregada, 285.451.396 ações 

preferenciais e American Depositary Receipts (ADRs) representativos de ações preferenciais, que 

representam aproximadamente 5,09% do total de ações preferenciais emitidas pela companhia; 

 

II. além da participação acima mencionada, a Capital World Investors e a Capital International Investors, 

na qualidade de divisões independentes de investimentos da Capital Research and Management 

Company, administram, respectivamente, 64.816.765 ações preferenciais e 16.539.403 ações 

preferenciais de emissão da companhia, correspondentes a, respectivamente, 1,15% e 0,29% dessa 

espécie de ação. Tratam-se de investimentos minoritários que não alteram a composição do controle 

ou a estrutura administrativa da companhia; 

 

III. o objetivo das participações societárias mencionadas é estritamente de investimento, não objetivando 

alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da Petrobras; 

 

IV. não foram celebrados, pela CGRI, quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de 

voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela Petrobras; 

 

V. a CGRI tem sede registrada em 333 South Hope Street, Los Angeles, Califórnia 90071, Estados Unidos da 

América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.petrobras.com.br/ri 

Para mais informações: 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | Relações com Investidores 

 e-mail: petroinvest@petrobras.com.br/acionistas@petrobras.com.br 

 Av. República do Chile, 65 – 1803 – 20031-912 – Rio de Janeiro, RJ. 

 Tel.: 55 (21) 3224-1510/9947 | 0800-282-1540 

 

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.   


