FATO RELEVANTE
INÍCIO DA FASE DE PRODUÇÃO DO POÇO POL-H
Rio de Janeiro, 28 de maio de 2018 – A Petro Rio S.A. (“Companhia” ou “PetroRio”) (B3:
PRIO3), em complemento aos Fatos Relevantes dos dias 16 de outubro de 2017 e 6 de abril
de 2018 e em linha com as melhores práticas de transparência e governança corporativa,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que deu início à produção do primeiro
poço da campanha de perfuração, de localização denominada POL-H.
Conforme já divulgado ao mercado, a perfuração do primeiro poço teve início em abril de 2018
e faz parte do Plano de Revitalização do Campo de Polvo. O projeto engloba a perfuração de
três poços ao longo de seis meses, com o objetivo de incrementar o volume de óleo
recuperável, possibilitando a extensão da vida econômica do Campo.
A perfuração de POL-H confirmou a presença de óleo no alvo principal, em reservatório
carbonático da formação Quissamã, do Grupo Macaé, com intervalo vertical de 59 metros de
net pay, porosidade média de 15% e densidade de óleo de 21,5º API, características
semelhantes àquelas encontradas no restante do Campo de Polvo. Tendo em vista os
resultados positivos, que apontaram para a economicidade de POL-H, a PetroRio completou
o poço e iniciou a produção através das instalações em operação no Campo. A duração da
perfuração/completação do poço até o início de sua produção foi de 50 dias, dentro das
estimativas da Companhia.
A vazão inicial aferida, e que teve como base a estabilização da produção, é de
aproximadamente 2,600 barris por dia, um aumento de 35% na produção total de Campo no
primeiro mês. O volume de reserva incremental de óleo recuperável é estimado em mais de
1,5 milhão barris, pendente da avaliação por parte da certificadora independente.
A Companhia informa ao mercado, ainda, que deu início à perfuração do segundo poço, de
localização denominada POL-Z.

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, reexploração, 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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MATERIAL FACT
PETRORIO BEGINS PRODUCTION FROM POL-H WELL
Rio de Janeiro, May 28, 2018 - Petro Rio S.A. ("Company" or "PetroRio") (B3 ticker: PRIO3),
in addition to the Material Facts disclosed on October 16, 2017 and April 6, 2018 and following
best practices of corporate governance, announces to its shareholders and the market in
general that it has commenced production in the first well of the drilling campaign, named “POLH”.
As previously announced to the market, drilling of the first well began in April 2018 and is part
of the Revitalization Plan of Polvo Field. The project includes drilling three new wells over a sixmonth period, with the purpose of increasing volumes of recoverable oil, while allowing for the
extension of the useful life of the Field.
The drilling of “POL-H” confirmed the presence of oil at the well’s main target, in a carbonate
reservoir of Quissimã formation in the Macaé Group, with a net pay of 59 meters, average
porosity of 15%, and API gravity of 21.5 degrees, similar features to those found in the rest of
the Polvo Field. In view of the positive results - which suggested the commercial viability of
“POL-H” - PetroRio completed the well and began production through the Field’s facilities. The
first well began producing 50 days after the start of the drilling campaign, which was within
Company estimates.
The initial measured output, after a period of stabilization, is of approximately 2,600 barrels per
day, a 35% increase in the Field’s total production. The addition of reserves is estimated to
exceed 1.5 million barrels of recoverable oil, to be assessed by an independent certifier.
The Company also informs that it has begun drilling the second well, named “POL-Z”.

Sedar Profile # 00031536
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 re-exploration 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 forwardlooking 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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