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COMUNICADO AO MERCADO

ESCLARECIMENTOS SOBRE QUESTIONAMENTOS DA CVM/B3
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2020 – A Petro Rio S.A. (“Companhia” ou
“PetroRio”), em atendimento ao Ofício CVM nº 276/2020/CVM/SEP/GEA-1
(“Ofício”), vem apresentar os esclarecimentos solicitados.
Conforme instrução prevista no mesmo, segue abaixo transcrito o Ofício:
“Ofício nº 276/2020/CVM/SEP/GEA-1
Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2020.
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 - Comunicado ao Mercado Reapresentação Espontânea de Exercícios Anteriores.
Senhor Diretor,
1.

Reportamo-nos ao Comunicado ao Mercado divulgado pela
Petro Rio S.A. no dia 04.08.2020, informando a
reapresentação espontânea das demonstrações financeiras
de 2017, 2018, 2019 e das informações trimestrais do 1º
trimestre 2020.

2.

A respeito, diante do teor das informações divulgadas,
solicitamos manifestação da companhia no sentido de
esclarecer as razões pelas quais V.S.a entendeu não se tratar
de fato relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/2002,
além de comentar outras informações consideradas
importantes sobre o tema.

3.

Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema
Empresa.NET, categoria: Comunicado ao Mercado, tipo:
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Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3, a qual
deverá incluir a transcrição deste ofício. O atendimento à
presente solicitação não exime a eventual apuração de
responsabilidade pela divulgação intempestiva ou ausência
de divulgação de fato relevante, nos termos da Instrução CVM
nº 358/2002.
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 608/2019, 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 o dia 17.08.2020.
Atenciosamente.”

Em atenção ao questionamento apresentado pela CVM, a Companhia vem
esclarecer que, por meio do Comunicado ao Mercado de 03.08.2020, foi
destacado o arquivamento perante a Autarquia, naquela data, do seu
Formulário de Informações Trimestrais – ITR referente ao período findo em
30.06.2020 (“ITR 2T20”), o qual continha a reapresentação espontânea, nos
termos do Pronunciamento Técnico CPC – 23, aprovado pela Deliberação CVM
nº 592, de 15.09.2009, de saldos contábeis relativos aos exercícios de 2017, 2018
e 2019.
Tal reapresentação foi realizada em linha com entendimentos havidos com a
nova auditora externa independente da Companhia, Ernst & Young (“EY”), e no
entendimento da PetroRio, a divulgação de tais informações já estava
devidamente representada e acessível integralmente ao mercado através do
próprio arquivamento das informações periódicas nas quais a reapresentação
espontânea foi realizada.
A rigor, o arquivamento do ITR 2T20, consoante previsto na Instrução CVM nº
480/2009, cumpriu o papel de disclosure ao mercado das informações ali
contidas, contudo, considerando seu conteúdo, a administração da PetroRio
optou por incrementar tal divulgação por meio de outros dois documentos
arquivados perante a CVM na mesma data do ITR 2T20:
a) Comunicado ao Mercado de 03.08.2020, que alertou sobre a questão da
reapresentação espontânea contida no ITR 02TRI, a fim de que os interessados
pudessem consultar sua íntegra;
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b) Press Release/Dados Econômicos denominado “Divulgação de Resultados
2T20” no qual constou, a partir da página 11, todo um capítulo detalhando a
questão da reapresentação espontânea de exercício anteriores e resumindo os
saldos ajustados em tais exercícios.
Dessa forma, a PetroRio entende que o assunto foi devidamente abordado em
três documentos distintos, os quais disponibilizaram todas as informações
pertinentes sobre a reapresentação espontânea contida no Formulário de
Informações Trimestrais – ITR referente ao período findo em 30.06.2020.
A Companhia continuará a manter o mercado devidamente informado sobre
qualquer evento relacionado a este Comunicado.

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 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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