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“EMPRESAS MAIS 2018”: PETROBRAS DISTRIBUIDORA
GANHA DOIS PRÊMIOS DO “ESTADÃO” POR GOVERNANÇA
Em evento hoje em SP, companhia venceu na categoria geral de Governança
Corporativa e foi o destaque em Conselho de Administração nessa área.
A Petrobras Distribuidora foi a vencedora na categoria Geral de Governança Corporativa
e o destaque em Conselho de Administração na Área de Governança, na premiação
“Empresas Mais 2018”, do jornal “Estado de S. Paulo”, realizada nesta quinta-feira, em
São Paulo.
Empresa de capital aberto e listada na B3 desde dezembro de 2017, a Petrobras
Distribuidora vem passando por várias mudanças nessa área, lideradas pelo Conselho
de Administração, com destaque para a revisão do Guia de Conduta da companhia e
da criação de diversas políticas corporativas, dentre as quais destacamos: a de Gestão
de Riscos Empresariais; de indicação dos membros do Conselho Fiscal, CA e Diretoria
Executiva; de Transações com Partes Relacionadas; de Divulgação de Ato ou Fato
Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários.
Além disso, o CA aprovou a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança
Corporativa de 2017, destinada ao público em geral, reunindo, de forma sintética, as
principais informações sobre compromissos com a consecução de objetivos de políticas
públicas, atividades desenvolvidas, estrutura de controle, dados econômico-financeiros,
fatores de risco, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da
composição e da remuneração da administração da companhia. Esta medida reafirma
o compromisso com a contínua melhoria da governança, bem como seu alinhamento às
melhores práticas do mercado.
"Todas as ações realizadas pela companhia ao longo dos anos, fundamentadas nos
valores estabelecidos no nosso Planejamento Estratégico e Plano de Negócios e
Gestão, proporcionam maior confiabilidade nas decisões dos empregados e
administradores, assim como maior valor para os acionistas e a longevidade da BR. São
ações que ratificam o nosso modelo de governança transparente e demonstram a
excelência e a robustez da nossa gestão, em linha com os mais modernos, rigorosos e

eficientes padrões do mercado", explica o presidente da Petrobras Distribuidora, Ivan
de Sá.
Em virtude do princípio da transparência, que norteia todas as atividades e negócios da
Petrobras Distribuidora, as principais políticas de governança da Companhia, assim
como a referida Carta, estão disponíveis no site da Companhia, na página de Relação
com Investidores - https//ri.br.com.br.
Vale a pena destacar ainda que a Petrobras Distribuidora possui Ouvidoria e Comissão
de Ética próprias, cujas atividades são acompanhadas pelo Comitê de Auditoria
Estatutário.
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