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CNPJ n.º 34.274.233/0001-02
NIRE 33.3.0001392-0
Companhia Aberta

Comunicado ao Mercado
Data de Divulgação dos Resultados do 3T18

—

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2018.
Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3) informa que divulgará o resultado do
terceiro trimestre de 2018 no dia 05 de novembro de 2018, após o fechamento do mercado.
A teleconferência/webcast acontecerá no dia 06 de novembro de 2018, às 11 horas (horário
de Brasília) em português com tradução simultânea para o inglês.
Dessa forma, a companhia entrará em período de silêncio no dia 22 de outubro de 2018 até
a data da divulgação, durante o qual fica impossibilitada de comentar ou prestar
esclarecimentos relacionados aos seus resultados financeiros e perspectivas.
Esta iniciativa visa a atender às melhores práticas de governança corporativa, garantindo a
equidade no tratamento das informações junto aos seus públicos de interesse.

JOSÉ ROBERTO LETTIERE
Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investidores
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PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
CNPJ n.º 34.274.233/0001-02
NIRE 33.3.0001392-0
Public Company

Notice to the Market
3Q18 Results Release Date

—

Rio de Janeiro, October 19, 2018.
Petrobras Distribuidora S.A. (B3: BRDT3) informs that it will release its third
quarter results on Nov 5, 2018, after the market closes.
The conference call/webcast will be held on Nov 6, 2018, broadcasted in Portuguese
at 11 am (local time), with simultaneous translation to English.
Therefore, the company will enter into a quiet period starting October 22, 2018 until
the date of disclosure, during which it is unable to comment or provide clarifications
related to its financial results and prospects.
This initiative aims at meeting the best practices of corporate governance,
guaranteeing the fairness in the treatment of information to its stakeholders.

JOSÉ ROBERTO LETTIERE
Chief Financial Officer and Investors Relations Officer
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