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Comunicado ao Mercado
Esclarecimento de Notícias: “Cade abre processo contra
Raízen, Air BP, BR e GRU Airport”

—
Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2018.
A Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3), em referência à reportagem
do Jornal Valor publicada hoje sob o título “Cade abre processo contra Raízen, Air
BP, BR e GRU Airport”, e a outras reportagens que repercutiram o conteúdo da Nota
Técnica emitida pela Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE), no âmbito do Processo nº 08700.001831/2014-27, informa que
teve início a etapa de processo administrativo contencioso e contraditório para a
qual a companhia ainda não foi intimada a apresentar sua defesa.
O Tribunal Administrativo de Defesa Econômica (do CADE) ainda analisará os
elementos constantes dos autos do processo, podendo concordar ou não com o
posicionamento da Superintendência Geral, havendo possibilidade de outras
manifestações da companhia no referido processo e ainda, eventualmente, de
discussão do tema na esfera judicial.
A companhia informa que sempre colaborou com o CADE e reforça que pauta sua
atuação pelas melhores práticas comerciais e concorrenciais com ética e respeito
aos seus clientes, exigindo o mesmo comportamento de seus parceiros comerciais.
As informações do processo correspondente à BR estão apresentadas no item 4.3 Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes do
Formulário de Referência 2018.
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Eventuais novas informações relevantes sobre o assunto serão tempestivamente
comunicadas ao mercado.
JOSÉ ROBERTO LETTIERE
Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
(CFO/IRO)
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