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Comunicado ao Mercado
Pedido de certificação no Programa Destaque em Governança de Estatais da B3

—

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2018.
A Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3) informa que, após promover uma série
de medidas para aprimoramento de sua governança corporativa desde a abertura de seu
capital, formulou à B3, na presente data, pedido de certificação no âmbito do Programa
Destaque em Governança das Estatais (“Programa”).
Para a certificação pretendida, a companhia deve atender às medidas de governança
corporativa previstas no referido Programa, tais como:
(i) diretrizes sobre a composição do Conselho de Administração, Diretoria e do Conselho
Fiscal, como a diversidade de experiências e qualificações e o mínimo de 30% de membros
independentes no Conselho de Administração;
(ii) estabelecimento de mecanismos internos com o intuito de evitar atuações de
administradores em benefício de políticas públicas que vão além do interesse público
previsto no seu objeto social;
(iii) aprimoramento de informações divulgadas no Formulário de Referência, com a
definição prévia e clara das políticas e das diretrizes públicas a serem perseguidas pela
Companhia; e
(iv) compromisso do Controlador Público com as práticas de governança e com o zelo no
tratamento das informações que tenham conhecimento.
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Os documentos e o conjunto de informações encaminhados pela Petrobras Distribuidora
serão analisados pela Diretoria de Regulação de Emissores (DRE) da B3, que emitirá relatório
e parecer sobre o pedido da companhia.
As iniciativas para adesão ao Programa da B3 reafirmam o compromisso da Companhia com
a contínua melhoria de sua governança, bem como seu alinhamento às melhores práticas
do mercado.
IVAN DE SÁ
Presidente e Diretor Executivo Interino Financeiro e de Relações com Investidores
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