PETRO RIO S.A.
CNPJ/ME: 10.629.105/0001-68
NIRE: 33.3.0029084-2
COMPANHIA ABERTA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2021
1.

Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de maio de 2021, às 12:30 horas, na

sede social da Petro Rio S.A. (“PetroRio” ou “Companhia”), localizada na Praia de
Botafogo, nº 370, 13º andar, Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de
Janeiro, CEP 22250-040.
2.

Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, na

forma do parágrafo 2º do artigo 22 do Estatuto Social, tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração. Os Srs. Felipe Villela Dias
e Marcia Raquel Cordeiro de Azevedo participaram da reunião de maneira remota,
conforme permissivo do artigo 24 do Estatuto Social.
3.

Mesa: Nos termos do artigo 23, parágrafo 1º, do Estatuto Social e da Cláusula

5.1, item (iii), do Regimento Interno do Conselho de Administração, a reunião foi
presidida pelo Sr. Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure, que convidou o Sr. Higor
Favoreto da Silva Biana para secretariar os trabalhos.
4.

Ordem do Dia: Deliberar sobre:
(i)

a aprovação de outorga de alienação fiduciária sobre ações de emissão da
Companhia mantidas em tesouraria, em favor da Petrorio Luxembourg
Holding S.à R.L., sociedade constituída sob as leis de Luxemburgo, com sede
em 13 15, Avenue de la Liberté, L 1931, Luxemburgo (“PetroRio Lux Holding”),
bem como a celebração, pela Companhia, de Instrumento Particular de
Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças e de Contrato
de Agente de Custódia de Ações em Alienação Fiduciária, na qualidade de
alienante fiduciante;

(ii)

a aprovação de outorga de aval sobre nota promissória emitida pela Petro
Rio Jaguar Petróleo Ltda., sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro,
estado do Rio de Janeiro, à Praia de Botafogo, nº 370, 13º andar, CEP 22250040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.031.413/0001-69 (“PetroRio Jaguar”),
em favor do Banco China Brasil S.A., instituição financeira com sede na
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à Avenida Paulista, nº 901, 14º
andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.690.848/0001-43 (“Banco da China”);
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(iii)

a ratificação da celebração pela Companhia, na qualidade de devedora
solidária, de Termo de Aditamento a Contrato de Câmbio de Compra
celebrado entre a PetroRio Jaguar e Banco Citibank S.A., instituição
financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, à
Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
33.479.023/0001-80 (“Citibank”), bem como a assinatura, na qualidade de
co-emitente, de nota promissória em benefício do Citibank.

(iv)

a aprovação da celebração pela Companhia, na qualidade de devedora
solidária, de Instrumento de Aditamento a Contrato de Câmbio de Compra
Exportação a ser celebrado entre Petro Rio O&G Exploração e Produção de
Petróleo Ltda., com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de
Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 370, 13º andar (parte), Botafogo, CEP
22250-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.058.804/0001-68 (“PetroRio
O&G”) e Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede na cidade de
São Paulo, estado de São Paulo, à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e
3º (parte), 4º e 5º andares, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.701.190/4816-09
(“Itaú”); e

(v)

a aprovação da celebração pela Companhia, na qualidade de devedora
solidária, de Contrato de Câmbio de Compra Exportação celebrado entre a
PetroRio O&G e Banco BOCOM BBM S.A., instituição financeira com sede na
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Praça Pio X, nº 98 – 7º
andar (parte), inscrito no CNPJ/ME sob o nº 15.114.366/0002-40 (“Banco
BOCOM”), bem como a outorga de aval sobre nota promissória a ser emitida
pela PetroRio O&G em benefício do Banco BOCOM; e

(vi)

a aprovação e autorização para que diretoria da Companhia outorgue
garantias corporativas sobre transações particulares de derivativos a serem
celebradas para fins de hedge contra a variação de preço do petróleo no
âmbito do International Swaps and Derivatives Association 2002 Master
Agreement Schedule a ser assinado entre a Petrorio Luxembourg S.à R.L.,
sociedade constituída sob as leis de Luxemburgo, com sede em 13 15,
Avenue de la Liberté, L 1931, Luxemburgo (“PetroRio Lux) e Morgan Stanley
& Co. International PLC, instituição financeira constituída de acordo com as
leis da Inglaterra e país de Gales, com endereço comercial na 25 Cabot
Square/ Canary Wharf, Londres, E14 4QA, Inglaterra (“Morgan Stanley”);

5.

Deliberações: Após debate sobre as matérias da ordem do dia, os

conselheiros participantes deliberaram o seguinte:
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5.1.

Alienação fiduciária de ações em tesouraria. Aprovar a outorga de alienação

fiduciária sobre 39.072.365 (trinta e nove milhões setenta e duas mil trezentas e
sessenta e cinco) ações de emissão da Companhia, detidas pela Companhia e
mantidas em tesouraria, em favor da PetroRio Lux Holding, instrumentalizada nos
termos do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e
Outras Avenças, que tem como partes a Companhia, na qualidade de alienante
fiduciante, a PetroRio Lux Holding, na qualidade de credora fiduciária, e a Petro Rio
White Shark Petróleo Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Praia de
Botafogo, nº 370, 13º andar, parte, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22250-040,
inscrita no CNPJ sob o nº 03.255.266/0001-73 (“PetroRio White Shark”), na
qualidade de agente de garantias (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em
Tesouraria”), bem como a celebração, pela Companhia, do Contrato de Alienação
Fiduciária de Ações em Tesouraria e de Contrato de Agente de Custódia de Ações
em Alienação Fiduciária, que tem como partes a Companhia, na qualidade de
alienante fiduciante, a PetroRio White Shark, na qualidade de agente de garantias,
e o Banco BTG Pactual S.A., instituição financeira sediada na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo 501, 5º e 6º andares, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº. 30.306.294/0001-45, na qualidade de agente de custódia;
5.2.

Aval sobre nota promissória em benefício do Banco da China. Aprovar, por

unanimidade e sem ressalvas, a outorga de aval sobre nota promissória no valor de
US$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de dólares americanos) a ser dada em
garantia às obrigações assumidas pela PetroRio Jaguar no âmbito de contrato de
câmbio de compra exportação a ser celebrado com o Banco da China;
5.3.

Termo de Aditamento a Contrato de Câmbio de Compra. Aprovar, por

unanimidade e sem ressalvas, a ratificação da celebração pela Companhia, na
qualidade de devedora solidária da PetroRio Jaguar, de Termo de Aditamento a
Contrato de Câmbio de Compra celebrado entre PetroRio Jaguar e Citibank, no
valor de US$ 7.000.000,00 (sete milhões de dólares americanos), bem como a
assinatura, na qualidade de co-emitente, de nota promissória em benefício do
Citibank, no valor de US$ 7.000.000,00 (sete milhões de dólares americanos);
5.4.

Aditamento a Contrato de Câmbio de Compra Exportação. Aprovar, por

unanimidade e sem ressalvas, a celebração pela Companhia, na qualidade de
devedora solidária da PetroRio O&G, de Instrumento de Aditamento a Contrato de
Câmbio de Compra Exportação a ser celebrado entre PetroRio O&G e Itaú, no valor
de US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares americanos);
5.5.

Contrato de Câmbio de Compra Exportação. Aprovar, por unanimidade e

sem ressalvas, a celebração pela Companhia, na qualidade de devedora solidária
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da PetroRio O&G, de Contrato de Câmbio de Compra Exportação a ser celebrado
entre PetroRio O&G e Banco BOCOM, no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões
de reais), bem como a outorga de aval sobre nota promissória no valor de
R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais) a ser emitida em benefício do
Banco BOCOM em garantia ao cumprimento das obrigações oriundas do referido
contrato;
5.6.

Garantias corporativas sobre contratos de hedge. Aprovar, por unanimidade

e sem ressalvas, a outorga de garantias corporativas sobre as transações particulares
de derivativos a serem celebradas para fins de hedge contra a variação de preço do
petróleo no âmbito do International Swaps and Derivatives Association 2002
Master Agreement Schedule a ser assinado entre a PetroRio Lux e Morgan Stanley,
bem como autorizar a diretoria da Companhia a celebrar todo e qualquer
instrumento que se faça necessário para a prestação de tais garantias.
5.7.

Autorizar a Diretoria e demais representantes legais da Companhia, dentro

de suas respectivas atribuições, a assinar quaisquer documentos e adotar todos os
atos necessários ou convenientes para a implementação das matérias aprovadas.
6.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual o

Secretário lavrou a presente ata.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2021.
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