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COMUNICADO AO MERCADO

ESCLARECIMENTOS SOBRE QUESTIONAMENTOS DA CVM/B3
Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2019 – A Petro Rio S.A. (“Companhia” ou
“PetroRio”) (B3: PRIO3), em atendimento ao Ofício B3 nº 898/2019-SLS, vem
apresentar os esclarecimentos solicitados.
Conforme instrução prevista no mesmo, segue abaixo transcrito o Ofício B3 nº
898/2019-SLS:
“Petro Rio S.A.
At. Sr. George Kassab
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na
imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 02/10/2019, sob
o título “PetroRio prevê investimentos de R$ 1 bi na Bacia de Campos”,
consta, entre outras informações, que:
1.
A PetroRio planeja investir cerca de R$ 1 bilhão em campanhas
de perfuração na Bacia de Campos;
2.
A maior parte desse montante, entre R$ 750 milhões e R$ 800
milhões, deverá ser destinada ao campo de Frade;
3.
A campanha está prevista para começar em meados de 2020
e incluirá a perfuração de três poços, com duração de seis a oito meses;
4.
Para fazer frente aos investimentos em Frade, a petroleira
espera realizar este mês uma captação de R$ 2 bilhões no exterior.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até
03/10/2019, com a sua confirmação ou não, bem como outras
informações consideradas importantes.”
Inicialmente, a Companhia salienta que, muito embora os itens assinalados
apresentem algumas inconsistências técnicas, todos reproduzem informações
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preteritamente divulgadas através dos meios legais competentes. Neste
sentido, os esclarecimentos solicitados passam a ser prestados de forma
individual abaixo:
“A PetroRio planeja investir cerca de R$ 1 bilhão em campanhas de
perfuração na Bacia de Campos.”
O referido valor de investimento de R$ 1 bilhão em campanhas de perfuração,
a que a matéria se refere, foi provavelmente alcançado com base na soma dos
gastos projetados para a Fase 3 do Plano de Revitalização do Campo de Polvo
e da Fase 1 do Plano de Revitalização do Campo de Frade, estimados
respectivamente em USD 30-60 milhões e USD 190-200 milhões, conforme
divulgado na apresentação institucional do call de resultados 2T2019
(“Anexo I”).
Impende esclarecer que o investimento estimado na revitalização do Campo
de Frade não será suportado integralmente pela Companhia, mas rateado com
os demais consorciados do contrato de concessão, na proporção de suas
participações.
“A maior parte desse montante, entre R$ 750 milhões e R$ 800 milhões,
deverá ser destinada ao campo de Frade.”
Conforme esclarecido no item supra, de acordo com os dados divulgados na
apresentação do call de resultados 2T2019, o investimento na Fase 1 do Plano
de Revitalização do Campo de Frade está estimado em USD 190-200 milhões.
“A campanha está prevista para começar em meados de 2020 e incluirá a
perfuração de três poços, com duração de seis a oito meses.”
Ainda de acordo com os dados informados na apresentação do call de
Resultados 2T2019, a Fase 1 do Plano de Revitalização do Campo de Frade prevê
a perfuração de três poços, sendo um produtor e dois injetores.
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“Para fazer frente aos investimentos em Frade, a petroleira espera realizar
este mês uma captação de R$ 2 bilhões no exterior.”
Trata-se de informação produzida pelo jornalista que subscreve a matéria.
Apesar de a Companhia não poder afirmar seu fundamento, tudo indica tratarse de inferência construída a partir de informações divulgadas no call de
Resultados 2T2019, cujo áudio encontra-se disponível no website da
companhia.

A Companhia informa que seu Departamento de Relações com Investidores
inquiriu as pessoas (incluindo os administradores) com potencial acesso a
matérias que possam constituir fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se
estas têm conhecimento de informações adicionais que devam ser divulgadas
ao mercado, nos termos da regulação vigente, não tendo recebido respostas
além do que já foi descrito e divulgado ao mercado anteriormente pela
Companhia.

Sobre a PetroRio
A PetroRio é uma das maiores empresas independentes de produção de óleo e gás natural do Brasil. É operadora do Campo
de Polvo localizado na Bacia de Campos, Rio de Janeiro, e possui a 7ª maior produção diária de barris de óleo equivalentes
do país. A Companhia é proprietária da plataforma fixa “Polvo A” e da sonda de perfuração de 3.000 HP que operam neste
Campo, estando a plataforma interligada ao navio “FPSO Polvo”, com capacidade para separação de hidrocarbonetos e
tratamento de água, estocagem e transferência de óleo. A licença do Campo de Polvo cobre uma área de aproximadamente
134.000.000 m2 com vários prospectos para futuras explorações.
A cultura corporativa da Companhia busca o aumento de produção por meio da aquisição de novos ativos em produção,
reexploração, maior eficiência operacional e redução dos custos de produção e das despesas corporativas. Seu objetivo maior
é a criação de valor para seus acionistas com crescente disciplina financeira e preservação da sua liquidez, com total respeito
à segurança e ao meio ambiente. Para mais informações acesse o site: www.petroriosa.com.br.

Aviso Legal
Todas as declarações exceto aquelas relativas a fatos históricos contidas neste documento são declarações acerca de eventos
futuros, incluindo, mas não limitado a, declarações sobre planos de perfuração e aquisições sísmicas, custos operacionais,
aquisição de equipamentos, expectativa de descobertas de óleo, a qualidade do óleo que esperamos produzir e nossos
demais planos e objetivos. Os leitores podem identificar várias dessas declarações ao ler palavras como “estima”, “acredita”,
“espera” e “fará” e palavras similares ou suas negativas. Apesar de a administração acreditar que as expectativas representadas
em tais declarações são razoáveis, não pode assegurar que tais expectativas se confirmarão. Por sua natureza, declarações
acerca de eventos futuros exigem que façamos suposições e, assim, tais declarações são sujeitas a riscos inerentes e
incertezas. Alertamos os leitores desse documento a não depositarem confiança indevida nas nossas declarações de eventos
futuros considerando que certos fatores podem causar resultados, condições, ações ou eventos que podem diferir
significativamente dos planos, expectativas, estimativas ou intenções expressas nas declarações acerca de eventos futuros e
as premissas que as suportam. As declarações acerca de eventos futuros aqui incluídas estão baseadas na premissa de que
nossos planos e operação não serão afetados por tais riscos, mas que, se nossos planos e operação forem afetados por tais
riscos, as declarações acerca de eventos futuros podem se tornar imprecisas. As declarações acerca de eventos futuros
incluídas neste documento são expressamente qualificadas em sua totalidade por este aviso legal. Tais declarações foram
feitas na data deste documento. Não nos comprometemos a atualizar tais declarações acerca de eventos futuros, exceto
quando exigido pela legislação de valores mobiliários aplicável.
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