
COORDENADOR LÍDER COORDENADORES

A PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, na qualidade de emissora e ofertante (“Emissora”), o BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (“Coordenador
Líder”), o BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”), o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual”), o BANCO VOTORANTIM S.A. (“Votorantim”) e
BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA” e, em conjunto com o Coordenador Líder, com o Bradesco BBI, com o BTG Pactual e com o Votorantim, os
“Coordenadores”), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a público comunicar que, tendo em vista as condições de mercado desfavoráveis, a
Emissora e o Coordenador Líder protocolaram, em 14 de janeiro de 2016, junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), o requerimento para cancelamento
do pedido de registro da oferta de distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 (três) séries, 
da 5ª (quinta) emissão da Emissora (“Oferta”). A interrupção de análise do pedido de registro da Oferta havia sido deferida pela CVM em 20 de outubro de 2015,
conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 22 de outubro de 2015.  A Emissora e os Coordenadores esclarecem que, tão logo o requerimento de
cancelamento do pedido de registro da Oferta seja deferido pela CVM, esta informação será divulgada nos websites abaixo:

Emissora: http://www.investidorpetrobras.com.br/ (no menu vertical à esquerda, clicar em “Dívida” e, posteriormente, em “Prospecto de Emissões de
Dívidas”, no título “Debêntures”, selecionar o comunicado ao mercado). 

Coordenador Líder: http://www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, em “Ofertas Suspensas”, acessar “Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS” e
depois acessar “Leia o Comunicado ao Mercado”).

Bradesco BBI: http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/ (neste website, selecionar o item “Debêntures”, posteriormente acessar
“Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS” e depois acessar “Comunicado ao Mercado”).

BTG Pactual: https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais (neste website, clicar em “2015” no
menu à esquerda, procurar “Distribuição Pública de Debêntures da 5ª Emissão da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS” e, a seguir, clicar em “Comunicado ao
Mercado - Cancelamento da Oferta”). 

Votorantim: https://www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas (neste website, acessar o item “Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS” - “Terceiro
Comunicado ao Mercado da 5ª Emissão de Debêntures”).

Itaú BBA: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas (em tal página clicar em “Petróleo Brasileiro-Petrobras S.A.”,
posteriormente, na seção “2015” e na subseção “5ª Emissão de Debêntures”, clicar em comunicado ao mercado).

CETIP: http://www.cetip.com.br/ (em tal página acessar, na parte superior, na seção “Comunicados e Documentos”, em seguida acessar “Publicação de
Ofertas Públicas”, no campo “Título”, digitar “PETROBRAS”, clicar em filtrar e, posteriormente acessar o download do comunicado desejado).

CVM: http://www.cvm.gov.br (em tal página, no canto esquerdo, em “Consulta à Base de Dados”, acessar o item “Companhias”, clicar em “Documentos e
Informações de Companhias”; no link, digitar “PETROBRAS” e clicar em “Continuar”. Em seguida, clicar em “ Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS” e
selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. Selecionar o comunicado desejado).

BM&FBOVESPA: http://www.bmfbovespa.com.br (neste website, no campo à esquerda “Empresas Listadas”, clicar em “Conheça as companhias listadas
na bolsa”, digitar “PETROBRAS”, clicar em buscar e, em seguida, clicar em “Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS” e, em seguida, clicar no link “Informações
Relevantes”, selecionar “Documentos de Distribuição Pública” e, em seguida no link do aviso, do anúncio ou do comunicado).

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2016.

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas
de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA,
garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das
instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.
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CÓDIGOS ISIN DAS DEBÊNTURES DAS TRÊS SÉRIES

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRPETRDBS050
CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRPETRDBS068
CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE: BRPETRDBS076 

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES
SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE
QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ 3 (TRÊS) SÉRIES, DA 5ª (QUINTA)
EMISSÃO DA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS.

(11) 3231-3003
winnerpublicidade.com

COMUNICADO AO MERCADO DE CANCELAMENTO DA OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES 
DA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Valor Econômico / Nacional
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CLASSIFICAÇÕES DE RISCO DA EMISSÃO 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA EMISSÃO STANDARD & POOR’S: “brAA”
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA EMISSÃO FITCH RATINGS: “AAA(bra)”

COMUNICADO AO MERCADO 

PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA OFERTA


