PETRO RIO S.A.
CNPJ/MF: 10.629.105/0001-68
NIRE: 33.3.0029084-2
COMPANHIA ABERTA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2021
1.

Data, Hora e Local: Aos 2 dias do mês de junho de 2021, às 13:00h, 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 da Companhia, tendo em
vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3.

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

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

Ordem do Dia: Deliberar sobre:
(i)

a alteração da autorização concedida no âmbito da Reunião de Conselho
de Administração realizada em 27 de maio de 2021 (“RCA da Oferta”) à
Petrorio Luxembourg S.à r.l., sociedade controlada pela Companhia,
constituída sob as leis do Grão-Ducado de Luxemburgo (“PetroRio Lux”),
para emissão de títulos de dívida, na forma de senior secured notes, a
serem colocados no mercado internacional, com vencimento em 2026,
em conformidade com os procedimentos previstos na Rule 144A do
Securities Act of 1933 e no Regulation S, ambos editados pela Securities
and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“Oferta” e
“2026 Senior Secured Notes”), de modo a elevar o limite do montante da
Oferta de até USD 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares dos
Estados Unidos da América) para até USD 600.000.000,00 (seiscentos
milhões de dólares dos Estados Unidos da América);

(ii)

a fixação dos juros remuneratórios das 2026 Senior Secured Notes; e
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(iii)

reiterar a autorização conferida à Diretoria da Companhia no âmbito da
RCA da Oferta para adotar todas as providências e praticar todos e
quaisquer atos necessários à implementação da Oferta, bem como
ratificação dos atos já praticados em relação à Oferta.

5.

Deliberações: Após debate sobre as matérias da Ordem do Dia, os

conselheiros participantes autorizam, por unanimidade e sem ressalvas, o
seguinte:
(i) aprovar a alteração da autorização concedida à PetroRio Lux no âmbito da
RCA da Oferta para a emissão das 2026 Senior Secured Notes e realização
da Oferta, de modo a elevar o limite do montante da Oferta de até
USD 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares dos Estados Unidos
da América) para até USD 600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares
dos Estados Unidos da América);
(ii) aprovar a fixação dos juros remuneratórios das 2026 Senior Secured Notes
em 6,125% ao ano; e
(iii) reiterar a autorização conferida à Diretoria da Companhia no âmbito da
RCA da Oferta para adotar todas as providências e praticar todos e
quaisquer atos necessários à implementação da Oferta, incluindo, sem
limitação, a celebração de todos os contratos, comunicações, notificações,
certificados e demais documentos necessários ou apropriados à realização
da Oferta, bem como ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da
Companhia com vistas à realização da Oferta.
6.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra

manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata
que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2021.
Mesa:
________________________________
Nelson de Queiroz S. Tanure
Presidente do Conselho de
Administração e da Mesa

________________________________
Higor Favoreto da Silva Biana
Secretário da Mesa
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