PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
CNPJ n.º 34.274.233/0001-02
NIRE 33.3.0001392-0
Companhia Aberta

Comunicado ao Mercado
Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária
—
Rio de Janeiro, 23 de março de 2018
A Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3) informa que colocará à disposição dos acionistas,
nesta data, o Manual da AGO/E da companhia a ser realizada em 25 de abril de 2018, que
deliberará sobre:
I - Prestação de contas dos administradores;
II - Destinação do resultado do exercício;
III - Eleição dos membros do Conselho de Administração (CA) e Fiscal (CF);
IV - Remuneração dos administradores, dos membros do Conselho Fiscal e dos membros do
Comitê Estatutário de Assessoramento ao Conselho de Administração;
V - Aumento do capital social;
VI - Reforma e consolidação do Estatuto Social.
Dentre as deliberações, será proposto o pagamento de remuneração aos acionistas no
montante de R$1.092.160.222,76, equivalente a aproximadamente 0,94 por ação, sob a forma
de juros sobre o capital próprio (R$658.543.589,77 aprovados pelo Conselho de Administração
em 26 de janeiro de 2018) e dividendos adicionais de R$433.616.632,99.
Serão eleitos 9 membros para o Conselho de Administração, sendo 5 escolhidos pelo acionista
controlador (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) dos quais 3 indicados diretamente pela
Petrobras e outros 2 independentes, a partir de uma lista tríplice proposta por uma empresa de
headhunting. Adicionalmente, os acionistas minoritários elegerão 3 membros para compor o
Conselho de Administração e 1 para o Conselho Fiscal da Companhia. De acordo com as
disposições legais e estatutárias em vigor, cabe aos empregados da Companhia eleger 1
representante para compor o Conselho de Administração. A eleição do representante dos
empregados ao Conselho de Administração está em andamento, com previsão de conclusão até
a data da Assembleia.
Até a presente data, os indicados ao Conselho de Administração diretamente pelo acionista
controlador são: Sr. Augusto Marques da Cruz Filho, Sr. Clemir Carlos Magro, Sr. Durval José
Soledade Santos. Adicionalmente, por meio da agência de headhunting, a Petrobras indica
como Conselheiros Independentes o Sr. Roberto Oliveira de Lima e o Sr. Marcio Luiz Simões
Utsch. Representando o Governo Federal, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão indicou o Sr. Fernando Antônio Ribeiro Soares. Por sua vez, os acionistas minoritários
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apresentarão à Assembleia Geral os nomes dos Srs. Alexandre Magalhães da Silveira, Flavio
Coelho Dantas, Roberto Antônio Mendes e Shakhaf Wine.
Novas indicações dos acionistas para composição dos Conselhos de Administração e Fiscal
serão aceitas até 31 de março de 2018. As indicações deverão observar o procedimento
previsto no Manual do Acionista.
Ainda, será deliberado o aumento do Capital Social, decorrente da capitalização de Reserva
Legal e de Reserva de Incentivos Fiscais, no montante de R$ 1.269.634,32.
Informações adicionais, tais como o currículo dos candidatos aos Conselhos de Administração
e Fiscal, e demais documentos elaborados pela Administração para deliberação das
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 25 de abril de 2018 poderão ser obtidas no
website de Relacionamento com Investidores da Companhia (www.br.com.br/ri).
RAFAEL GRISOLIA
Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
(CFO/IRO)
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