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ESCLARECIMENTOS SOBRE QUESTIONAMENTOS DA CVM
Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2019 – A Petro Rio S.A. (“Companhia” ou “PetroRio”) (B3: PRIO3), em
atendimento aos Ofícios CVM nº 31/2019/CVM/SEP/GEA-1 e nº 37/2019/CVM/SEP/GEA-1 vem
apresentar os esclarecimentos solicitados.
Inicialmente, a Companhia destaca que a aquisição de ativos de óleo e gás em campos maduros está
alinhada com o modelo de negócios da Companhia de crescimento, amplamente divulgado ao mercado.
Nesse sentido, a busca por participações em ativos deste tipo faz parte de tal estratégia da Companhia.
Com isso, oportunidades de mercado, bem como eventuais desinvestimentos da Petrobras que
possuam sinergia com a estratégia de negócios da Companhia, são/serão sempre avaliados quando
oportuno.
No que tange aos 30% remanescentes do Campo de Frade, atualmente detidos pela Petrobras,
informamos que não há, no momento, tratativas em curso, propostas ou documento vinculante
formalizado para esse fim.
Sobre as condições de pagamento para a aquisição do ativo informado no Fato Relevante de 30 de
janeiro de 2019, conforme anunciado em tal ocasião, a conclusão da operação ainda está sujeita a
ajustes de valor e à verificação de determinadas condições, algumas delas alheias ao controle da
Companhia. Buscando deixar o mercado informado, a Companhia, em linha com as melhores práticas
em transparência e governança corporativas vem informar sobre informações complementares aos
fatos relevantes de 29 de outubro de 2018 e 30 de janeiro de 2019, referente à aquisição de
participação no Campo de Frade, além de participações equivalentes nos ativos operacionais do Campo.
Conforme previamente divulgado ao mercado por meio dos Fatos Relevantes de 29 de outubro de 2018,
30 de janeiro de 2019 e Comunicado ao Mercado no dia 5 de fevereiro de 2019, uma vez concluída, a
Companhia passa a ser operadora do Campo de Frade e a deter 70% de participação do ativo. A
Companhia estima que o valor a ser pago, ajustado pela participação e operação de 70% do Campo de
Frade será de US$ 184 milhões, sujeitos a ajustes de preço até o fechamento efetivo da operação e
outros US$ 225¹ milhões serão amortizados nos próximos 24 meses.
A conclusão da compra da entidade Chevron Frade ainda depende de condições precedentes e
aprovações internas e externas.
Com a transação, a produção da PetroRio no Campo de Frade passará a 15mil boepd. Adicionalmente,
a aquisição contribuirá para um aumento significativo na produção total da Companhia, alcançando
aproximadamente 28mil boepd e reservas de óleo equivalente de 84 milhões de barris 2P. A PetroRio
estima que a aquisição poderá proporcionar um redução de custos por meio da sinergias operacionais
terrestres, aéreas e marinhas e pretende elaborar um plano de redesenvolvimento para o Campo de
Frade, o que deverá incluir campanhas de perfuração e de injeções de água, a ser definidos pelo auxílio
das equipes de Geologia, Engenharia de Poços e de Reservatórios da Companhia.
¹ Não inclui juros acruados
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Com isso,

a Companhia espera replicar o sucesso do Campo de Polvo em Frade e a aumentar a vida útil
do Campo em mais de 10 anos.
Produção Campo de Frade - Nov18
(em barris de óleo equivalente por dia -Boepd)
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Fonte:
http://www.anp.gov.br/images/planos_desenvolvimento/Frade.pdf
http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/boletins-anp/Boletim_Mensal-Producao_Petroleo_Gas_Natural/boletim-novembro-2018.pdf
Estimativas da Companhia

A Companhia ressalta ainda que seu Departamento de Relações com Investidores inquiriu as pessoas
(incluindo seus administradores) com potencial acesso a informações que possam constituir fatos
relevantes, com o objetivo de averiguar se estas têm conhecimento de informações adicionais sobre os
assuntos divulgados na notícia e que devam ser divulgadas ao mercado, não tendo recebido respostas
além do que já foi descrito e divulgado ao mercado através de fatos relevantes e/ou outras divulgações
da Companhia.
A PetroRio reforça seu compromisso em manter informados seus acionistas e o mercado como um todo
assim conforme condições precedentes para a conclusão da operação descrita na notícia forem
cumpridas.

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 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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RESPONSE TO CVM LETTER
Rio de Janeiro, February 13, 2019 - Petro Rio S.A. ("Company" or "PetroRio") (B3 ticker: PRIO3), in
response to CVM letter nos. 31/2019/CVM/SEP/GEA-1 and 37/2019/CVM/SEP/GEA-1, hereby submits its
clarifications.
Initially, the Company reiterates that the acquisition of mature oil & gas fields is in line with the
Company's business model, thoroughly disclosed to the market in many previous announcements. The
Company is therefore in continuous search for such participations as part of the Company's strategy. As
a result, new business opportunities as well as Petrobras’ divestment program, when aligned with
Company strategy are and will continuously be evaluated by our team.
As for the remaining 30% stake in the Frade Field currently owned by Petrobras, we inform that there
are, to date, no ongoing negotiations or binding agreements in place.
Regarding the payment conditions for the acquisition previously announced in the Material Fact dated
January 30, 2019, as announced on such occasion, the conclusion of the transaction is subject to price
adjustments and conditions precedent, some of which are out of the Company’s control. However, to
keep the market updated and in line with best practices in transparency and corporate governance, the
Company hereby discloses additional relevant information to the Material Facts of October 29, 2018 and
January 30, 2019, regarding the acquisition of interest in Frade, as well as equivalent interests in the
assets operating in the field.
As previously announced on the Material Facts of October 29, 2019, January 30, 2019 and Notice to the
Market of February 5, 2019, once concluded, PetroRio will increase its working interest in the concession
to 70% and become the field’s operator. The Company estimates the adjusted price of the combined
stake of 70% at closing will be of USD184 million, with an additional payment of USD225 million¹ over the
next 24 months.
The conclusion of the acquisition is still subject to certain conditions precedent as well as internal and
external approvals.
With the transaction, PetroRio's combined production at Frade will reach 15,000 boepd and contribute
to a significant increase in the Company's total production, reaching approximately 28,000 boepd. In
addition, Company reserves are expected to reach 84,4 million barrels. PetroRio estimates that the
acquisition will provide cost reductions and synergies throughout its land, air and marine operations and
will be working with the assistance of PetroRio’s Geology, Wells and Reservoirs Engineering teams on a
redevelopment plan for Frade Field, which includes drilling and water injection campaigns.
In doing so, PetroRio hopes to replicate the success of Polvo Field and increase Frade’s useful life in more
than 10 years.
¹Does not include accrued interests.
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Working Interest in Frade Field
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Source:
http://www.anp.gov.br/images/planos_desenvolvimento/Frade.pdf
http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/boletins-anp/Boletim_Mensal-Producao_Petroleo_Gas_Natural/boletim-novembro-2018.pdf
Company Estimates

The Company also highlights that its Investor Relations Department has questioned all persons with
potential access to information (including Management) that may constitute undisclosed relevant
information, with the purpose of determining whether they are aware of additional information
about the matters disclosed in the news and has received no responses beyond those that have
already been described through Company previous disclosures.
PetroRio reinforces its commitment in keeping its shareholders and the market updated especially
as conditions precedent for the transaction are completed.

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 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, forwardlooking 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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