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CONCLUSÃO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM WAHOO

Rio de Janeiro, 8 de julho de 2021 – A Petro Rio S.A. (“Companhia” ou “PetroRio”) (B3: PRIO3), em cumprimento
ao artigo 26 do Regulamento do Novo Mercado e em complemento ao Fato Relevante de 4 de março de 2021,
informa a seus acionistas que a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”) aprovou
a cessão da participação de 28,6% no Bloco BM-C-30 (“Campo de Wahoo” ou “Wahoo”) para a PetroRio,
adquirida da Total E&P do Brasil Ltda.
Com a transação, realizada em 4 de março de 2021, a PetroRio passa a deter 64,3% do Campo, e visa a criação
de um segundo cluster de produção através da interligação (tieback) de Wahoo a Frade dando sequência a
estratégia de otimização operacional dos seus ativos. O primeiro óleo de Wahoo está previsto para o início de
2024.
De acordo com o relatório de certificação de reservas da DeGolyer & MacNaughton (“D&M”) realizado em 2021,
o Campo de Wahoo (100%), possui aproximadamente 125 milhões de barris classificados como recursos 1C,
além de aproximadamente 7 milhões de barris 1C a serem adicionados ao campo de Frade, referente à sua
extensão de vida.
Próximos passos
1)

Assinatura do Aditivo ao Contrato de Concessão;

2)

Início dos “Cash Calls” aplicáveis, referentes a execução do plano de desenvolvimento do campo;

3)

Declaração de Comercialidade;

4)

Apresentação de Plano de Desenvolvimento;

5)

Início do projeto de perfuração e interligação;

6)

Primeiro óleo de Wahoo.

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

CLOSING OF ACQUISITION OF INTEREST IN WAHOO

Rio de Janeiro, July 08, 2021 – Petro Rio S.A. ("Company" or "PetroRio") (B3: PRIO3), in accordance with art. 26
of the Novo Mercado Regulation, and in addition to the Material Fact of March 04, 2021, informs shareholders
that the country’s National Petroleum, Gas and Biofuels Agency (“ANP”) has approved the acquisition of 28.6%
in the BM-C-30 Block (“Wahoo” or “Wahoo Field”) by the Company, acquired from Total E&P do Brasil Ltda.
With this transaction, carried out on March 04, 2021, PetroRio now has a 64.3% interest and aims to create a
second production cluster through the tieback between Wahoo and the Frade Field, in line with the
operational optimization strategy for the assets. Wahoo’s first oil is expected to happen in early 2024.
According to the reserve certification report published by DeGolyer & MacNaughton (“D&M”) in 2021, the
Wahoo Field (100%) has more than 125 million barrels classified as 1C resources, in addition to approximately
7 million 1C barrels to be added to the Frade Field, due to its life extension.
Schedule
1)

Signing of the Amendment to the Concession Agreement;

2)

Beginning of the applicable cash calls referring to the planning of the field’s development;

3)

Declaration of Commerciality;

4)

Presentation of the Development Plan;

5)

Beginning of drilling and the tieback project;

6)

Wahoo first oil.

About PetroRio
PetroRio is one of the largest independent companies in the oil and gas production in Brazil. The Company´s corporate culture seeks to increase production through
the acquisition of new production assets, the redevelopment 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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