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COMUNICADO AO MERCADO

INGRESSO NO ÍNDICE IBrX-100 (B3) E ATUALIZAÇÃO SOBRE HEDGES
Índice IBrX-100:
Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2020 – A Petro Rio S.A. (“Companhia” ou “PetroRio”) (B3: PRIO3)
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, suas ações ingressaram a
carteira IBXX (Índice IBrX-100) composto pelas 100 companhias mais negociadas pela B3.
Desta forma, a Companhia, que já contava com a participação em seis índices, incluindo o IGCX
(Índice de Governança Corporativa Diferenciada), IGC-NM (Índice de Governança Corporativa –
Novo Mercado) e ITAG (Índice de Ações com Tag Along Diferenciado) e SMLL (Índice Small Caps),
passa a ser listada em um total de sete índices na Bolsa de Valores de São Paulo.
Os índices têm o objetivo de avaliar o desempenho e a valorização das companhias listadas,
oferecendo uma visão segmentada do mercado acionário, medindo o comportamento das ações
mais representativas. A presença no IBrX-100 aumenta a visibilidade da Companhia possibilitando
a procura de um maior número de fundos de investimentos por PRIO3.
A entrada em novos índices é resultado do intenso trabalho da Companhia em ampliar sua
participação, relevância e exposição no mercado. A PetroRio segue focada em sua estratégia de
crescimento, buscando, por meio das suas entregas, a geração de valor a seus acionistas.
Atualização sobre Hedges:
A PetroRio atualiza seus acionistas sobre as posições de hedge contratadas com a finalidade de
proteger a margem e o fluxo de caixa operacional do ano corrente, à luz do preço do petróleo tipo
Brent, principal indexador para os offtakes da Companhia.
Aproveitando a alta dos preços da commodity nos últimos dias, a Companhia contratou puts para
a cobertura do equivalente a 2,8 milhões de barris para o 1º semestre de 2020. Desta forma, a
Companhia fixou o preço mínimo de US$ 65 por barril para este volume, o que compreende 100%
dos offtakes previstos para 1T20 e 50% dos offtakes de 2T20.
A PetroRio ressalta que as operações de hedge contratadas pela Companhia historicamente
adicionam valor para seus acionistas e que seguirá atenta à oportunidades nos próximos meses,
mantendo o mercado atualizado.

Sobre a PetroRio
A PetroRio é a maior empresa independente de óleo e gás natural do Brasil. A 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”, “acredi ta”, “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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NOTICE TO THE MARKET

IBrX-100 (B3) INDEX AND UPDATE OF HEDGE OPERATIONS
IBrX-100 Index:
Rio de Janeiro, January 06, 2020 – Petro Rio S.A. (“Company” or “PetroRio”) (B3: PRIO3) announces
to its shareholders and to the market in general that as of this day, it has been included as part of
IBXX (or IBrX-100 Index), which consists of the 100 most traded companies in Brazil’s main stock
exchange.
The Company had previously been listed as part of six indexes, including the IGCX (Differentiated
Corporate Governance Index), IGC-NM (Corporate Governance Index – “Novo Mercado”), ITAG
(Differentiated Tag Along index) and SMLL (Small Caps index), and is now listed in a total seven
indexes at São Paulo’s stock exchange.
The indexes are designed to evaluate the trading and governance performance of listed
companies over time, offering a segmented view of the stock market while measuring behavior of
the most significant shares. Presence in the IBrX-100 Index enhances visibility and increases
demand for PRIO3 from a greater number of indexed funds.
The Company’s sees this addition as product of its results over the past year and of its efforts to
increase relevance, engagement and awareness in the market. PetroRio remains focused on its
growth strategy, while seeking to create value for its shareholders.

Update of Hedge Operations:
The Company updates its shareholders of its hedge positions, which are aimed at preserving
margins and operational cash flows for the current year, in light of the fluctuations of oil Brent
prices - a key price index for the Company’s offtakes and revenue.
The Company took advantage of the recent increases in oil prices and hedged the equivalent to
2.8 million barrels for the first half of 2020. Accordingly, the Company set a minimum price of US$
65 per barrel for this volume, which comprises 100% of the estimated 1Q20 offtakes and 50% of
2Q20 offtakes.
PetroRio reminds its shareholders that the hedge operations have historically added value to its
shareholders and will keep the market updated about upcoming opportunities in the following
months.

About PetroRio
PetroRio is the largest independent oil and gas Company in Brazil. The Company seeks to increase production through the acquisition of new production assets, the re-exploration of assets, increased
operational efficiency and reduction of production costs and corporate expenses. PetroRio's main objective is to create value for its shareholders with growing financial discipline and preserving its
liquidity, with full respect for safety and the environment. For further information, please visit the Company's website: www.petroriosa.com.br.

Disclaimer
This news release contains forward-looking statements. All statements other than statements of historical fact contained in this news release are forward-looking statements, including, without
limitation, statements regarding our drilling and seismic plans, operating costs, acquisitions of equipment, expectations of finding oil, the quality of oil we expect to produce and our other plans and
objectives. Readers can identify many of these statements by looking for words such as “expects”, “believe”, “hope” and “will” and similar words or the negative thereof. Although management believes
that the expectations represented in such forward-looking statements are reasonable, there can be no assurance that such expectations will prove to be correct. By their nature, forward-looking
statements require us to make assumptions and, accordingly, forward-looking statements are subject to inherent risks and uncertainties. We caution readers of this news release not to place undue
reliance on our forward-looking statements because a number of factors may cause actual future circumstances, results, conditions, actions or events to differ materially from the plans, expectations,
estimates or intentions expressed in the forward-looking statements and the assumptions underlying the forward-looking statements.
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