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FATO RELEVANTE
MEDIDAS ADOTADAS PARA 2020

Rio de Janeiro, 18 de março de 2020 – A Petro Rio S.A. (a “Companhia” ou “PetroRio”) (B3: PRIO3),
seguindo as melhores práticas de transparência e governança corporativa, atualiza seus acionistas e o
mercado em geral sobre as ações tomadas para proteger seus colaboradores, parceiros de negócios e
as comunidades em que atua, tendo em vista o cenário de incerteza e volatilidade relacionado à
disseminação do novo coronavírus e à recente queda nos preços do óleo tipo Brent.
Além de adotar diversas medidas de monitoramento e prevenção, a Companhia informa que também
revisou seu plano de negócios e optou por postergar todos os investimentos (CAPEX) e reduzir os gastos
(OPEX e G&A) de maneira a se readequar a este novo cenário.

Medidas operacionais de proteção e segurança adotadas
As medidas tomadas preveem mudanças nas atividades diárias de seus colaboradores e de terceiros, e
nos gastos operacionais e administrativos (OPEX e G&A), dentre as quais:
•

Redução imediata do POB (People on Board) e extensão do período de embarque (visando a
diminuição dos traslados) nas plataformas de produção em que a Companhia opera, mantendo
apenas o pessoal essencial para a produção segura e eficiente da Companhia;

•

Disponibilização intensiva de itens de proteção, sanitização e higienização para as unidades
onshore e offshore diretamente ligadas à atividade produtiva da Companhia, especialmente
nas áreas com maior probabilidade de contágio;

•

Comunicação intensificada para todos os colaboradores e terceiros atuando nas unidades
produtivas;

•

Adoção, desde sexta-feira (13/03), de protocolo de monitoramento (screening) no aeroporto,
com auxílio de enfermeiro, para as pessoas que embarcam nas plataformas de produção da
Companhia. A iniciativa inclui o monitoramento do pessoal 48 horas antes do embarque,
visando a identificação de casos suspeitos;

•

Desde segunda-feira (16/03), os colaboradores situados na sede corporativa e unidades onshore
passaram a trabalhar remotamente (home office). A ação inclui a diminuição, ao mínimo
necessário, do traslado de colaboradores que atuam junto a órgãos reguladores, fiscais e
governamentais. A Companhia avaliará, no dia 31/03, a extensão desta iniciativa;

•

Suspensão de todas as viagens internacionais. Viagens nacionais foram reduzidas aos
profissionais essenciais para as unidades offshore residindo em outros estados;

•

Suspensão de todos os eventos presenciais.

Adicionalmente, na sexta-feira (13/03) realizou, com sucesso, simulados de Medical Evacuation em
todas as suas plataformas de produção com a supervisão do seu Comitê de Crise interno.
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Liquidez, Endividamento e Investimentos (CAPEX) previstos para 2020
A Companhia iniciou o ano com uma posição de caixa de US$ 183 milhões e um volume de Contas a
Receber de US$ 93 milhões, que se materializou durante os meses de janeiro e fevereiro deste ano.
Adicionalmente, conforme recentemente comunicado ao mercado, com o intuito de garantir proteção
aos seus compromissos financeiros no primeiro semestre de 2020, a Companhia realizou, em 6 de
janeiro de 2020, hedge para parte relevante de sua produção de óleo (100% para o primeiro trimestre
e 50% para o segundo trimestre) com piso de 65 dólares por barril. Somente no mês de março, onde é
prevista a venda de aproximadamente 1,5 milhões de barris, o ganho da operação poderá atingir entre
US$ 39 milhões e US$ 41 milhões líquidos.
Dentro da estratégia de postergação de CAPEX, a Companhia informa que desmobilizou a 3ª Fase da
Revitalização de Polvo, e divulgará os resultados da campanha nos próximos dias.
O modelo de negócios da PetroRio é resiliente e possibilita que a Companhia ultrapasse momentos
desafiadores mantendo o foco na segurança e bem-estar dos seus colaboradores e stakeholders.
A PetroRio continuará a manter o nível de qualidade e eficiência em suas operações e a usar sua
experiência em racionalização de custos para minimizar os impactos deste novo cenário. A Companhia
manterá o mercado informado sobre assuntos relevantes e novas evoluções serão prontamente
divulgadas.
Por fim, a Companhia aproveita para desejar aos seus colaboradores, acionistas, parceiros de negócios
e suas famílias, saúde e serenidade durante esse período.

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, redesenvolvimento, 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 a cerca 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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MATERIAL FACT
MEASURES UNDERTAKEN FOR 2020
Rio de Janeiro, March 18, 2020 – Petro Rio S.A. (“Company” or “PetroRio”) (B3: PRIO3), following best
practices in corporate governance updates its shareholders and the market in general on the ongoing
initiatives to protect its employees and stakeholders, given the current market uncertainties and
volatility stemming from the new coronavirus outbreak and recent drop in Brent oil prices.
In addition to applying several monitoring and preventive measures, the Company has revised its
business plan and decided upon postponing its investments (capex) and reducing its costs (opex and
G&A) to manage the current business environment.

Safety and prevention measures
The measures carried out by the Company will result in adjustments in its employees and service
providers’ daily activities, as well as costs and administrative expenses (opex and G&A). These are listed
below:
•

Immediate reduction of POB (People on Board) and extension of onboard periods for all assets
the Company operates, keeping personnel movement the a minimum necessary in order to
operate safely and efficiently;

•

Increased availability of protective, sanitation and hygiene products in onshore and offshore
facilities directly related to the Company’s production, particularly in locations with higher
exposure;

•

Increased frequency of communication and awareness to all employees and service providers
stationed in onshore and offshore locations;

•

As of Friday (03/13/20), PetroRio has been undertaking screening procedures at the airport with support from registered nurses - of personnel boarding the platforms. This includes 48h
monitoring before embarking to identify potential cases;

•

As of Monday (03/16/20), employees located at corporate headquarters and onshore locations
will be working remotely (work-from-home). This includes limited commuting for employees
whose physical presence is required for regulatory, fiscal and government authorities, keeping
these to the bare minimum. The Company will decide on extending these initiatives on
03/31/20;

•

All international travel is suspended. Domestic travel is exclusive to employees critical to
offshore facilities who reside in other states;

•

All events have been suspended.

Additionally, on Friday (03/13/20), the Company successfully carried out Medical Evacuation simulations
across all platforms, under supervision of its internal Crisis Committee.
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Liquidity, Leverage and Investments (CAPEX) in 2020
The Company began 2020 with a solid cash position of US$ 183 million, and a high level of accounts
receivable, at US$ 93 million, which was received throughout January and February, further improving
its cash position.
Additionally, on January 6, with the purpose of protecting its financial commitments due in the first half
of 2020, PetroRio hedged a relevant volume of its estimated production for the period. Accordingly, the
Company set a floor price of US$ 65 per barrel for a volume comprising 100% of the estimated 1Q20
offtakes and 50% of 2Q20 offtakes. With expected offtakes of approximately 1.5 million barrels in March
alone, the hedge’s net proceeds could reach an estimated US$ 39 million to US$ 41 million, assuming
Brent prices varying between US$ 32 and US$ 28 per barrel, respectively.
Following its decision to postpone capex, the Company has concluded and is currently demobilizing
the 3rd Phase of Polvo’s Revitalization Plan and will provide disclosure of the campaign’s results in the
coming days.
PetroRio’s business model is resilient and allows the Company to weather challenging environments
without compromising safety and the well-being of its employees and stakeholders.
The Company will maintain its level of quality and efficiency in its operations and use its experience and
track record in cost reduction initiatives to mitigate the impact of the current scenario. PetroRio will
keep the market informed over relevant issues, and new developments will be promptly announced.
Lastly, PetroRio wishes that its employees, shareholders, business partners and their families remain in
good health throughout this period.

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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