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COMUNICADO AO MERCADO

ESCLARECIMENTOS SOBRE QUESTIONAMENTOS DA CVM/B3
Notícia Divulgada na Mídia
Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2020 – A Petro Rio S.A. (“Companhia” ou
“PetroRio”), em atendimento ao Ofício CVM nº 269/2020/CVM/SEP/GEA-1
(“Ofício”), vem apresentar os esclarecimentos solicitados.
Conforme

instrução

prevista

no

mesmo,

segue

abaixo

transcrito

o

Ofício CVM nº 269/2020/CVM/SEP/GEA-1:
“Ao Senhor
George Kassab
Diretor de Relações com Investidores de
PETRO RIO S.A.
Praia de Botafogo, 370, 13º pavimento, Botafogo
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22250-040
E-mail: ri@petroriosa.com.br
c/c: emissores@b3.com.br
Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia.
Senhor Diretor,

1.

Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data, no blog
Radar Online, sob o título "O apetite da PetroRio na Bacia
de Campos", em que constam as seguintes afirmações:
Durante conferência com o mercado financeiro nesta terça, a
petroleira PetroRio anunciou que planeja fazer uma nova
aquisição. O alvo, segundo os analistas, é o campo em
produção Papa-terra, situado na Bacia de Campos (RJ),
controlado pela Petrobras com participação da Chevron, de
quem a PetroRio arrematou o Campo de Frade.

2.
A respeito, solicitamos manifestação da companhia com
relação à veracidade da notícia, e, caso afirmativo, explique os
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motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato relevante,
bem como comente outras informações consideradas
importantes sobre o tema.
3.
Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema
Empresa.NET, categoria: Comunicado ao Mercado, tipo:
Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3, assunto:
Notícia Divulgada na Mídia, a qual deverá incluir a transcrição
deste ofício. O atendimento à presente solicitação de
manifestação por meio de Comunicado ao Mercado não exime
a eventual apuração de responsabilidade pela não divulgação
tempestiva de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº
358/02.
4.
Alertamos que, de ordem da Superintendência de
Relações com Empresas, no uso de suas atribuições legais e, com
fundamento no inciso II, do art. 9º, da Lei nº 6.385/76, e na
Instrução CVM nº 608/19, caberá a determinação de aplicação
de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem
prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não
cumprimento da exigência contida neste ofício, enviado
exclusivamente por e-mail, até 06.08.2020, não obstante o
disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº
358/02.”

A respeito da notícia publicada no blog Radar Online, a Companhia esclarece
que, apesar de a mesma ter remetido a temas tratados na conferência de
resultados realizada na última terça-feira (04/08), estes foram relatados de
maneira distorcida.
Durante a sessão de perguntas e respostas, houve questionamento por parte
de investidor a respeito do uso do caixa da Companhia para potenciais
transações de M&A, tendo o Campo de Papa-Terra sido citado como um dos
muitos possíveis processos que estariam em análise pela Companhia.
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Em reposta, foi esclarecido tão somente que a PetroRio vê positivamente o
retorno às atividades de M&A e que teria interesse em diversos ativos do setor
de óleo e gás, dentre eles também o mencionado campo.
Ao contrário do que a matéria veiculada no blog Radar Online sugere, a
Companhia não declarou ter iniciado qualquer espécie de tratativa ou firmado
qualquer acordo com Petrobras e/ou Chevron em relação ao Campo de
Papa-Terra.
A Companhia informa ainda que seu Departamento de Relações com
Investidores inquiriu pessoas (incluindo 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 já 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. 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 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 do
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