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AVISO AOS ACIONISTAS

A Petro Rio S.A. (“Companhia” ou “PetroRio”) (B3: PRIO3), comunica que o Conselho de
Administração aprovou em 31 de outubro de 2019 (a) a ratificação da conversão de
2.221.215 (duas milhões, duzentas e vinte e uma mil, duzentas e quinze) ações ordinárias
da Companhia e (b) a decorrente homologação do aumento do Capital Social da
Companhia para R$ 3.453.041.130,64 (três bilhões, quatrocendos e cinquenta e três
milhões, quarenta e um mil, cento e trinta reais e sessenta e quatro centavos), que passou
a ser dividido em 143.185.894 (cento e quarenta e três milhões, cento e oitenta e cinco mil,
oitocentas e noventa e quatro) ações ordinárias.
Após o vencimento das debêntures, a Companhia informa que cerca de 99,9262% das
debêntures emitidas em outubro de 2014 foram convertidas e o restante, amortizado.
Os direitos e vantagens atribuídos às ações ordinárias emitidas no âmbito da conversão
das Debêntures são os mesmos das demais ações ordinárias que compõem o capital
social da PetroRio, conforme o Estatuto Social da Companhia e a Lei 6.404/76.
Finalmente, a Companhia ressalta que o direito de preferência para a subscrição das
Debêntures foi resguardado aos acionistas titulares de ações de sua emissão em 24 de
outubro de 2014, e ainda, que nos termos da Escritura de Emissão, todas as ações criadas
em razão da conversão de Debêntures ficarão sujeitas a uma restrição de negociação e
transferência pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de conversão, ficando os seus
titulares obrigados a não ofertar, vender, contratar a venda, emprestar, alugar ou outorgar
opção de compra ou de venda de destas ações, bem como abster-se de celebrar qualquer
operação de swap, hedge, venda a descoberto ou de outra natureza que venha a transferir,
no todo ou em parte, quaisquer benefícios econômicos ou políticos advindos da
titularidade das referidas ações.
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Sobre a PetroRio
A PetroRio é uma das maiores empresas independentes de produção de óleo e gás natural do Brasil. 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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