Praia de Botafogo, 370 • 13º andar
Botafogo • 22250-040 • Rio de Janeiro/RJ
+55 21 3721 3800

FATO RELEVANTE

petroriosa.com.br

CONCLUSÃO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM WAHOO E ITAIPU

Rio de Janeiro, 17 de junho 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 19 de
novembro de 2020, informa a seus acionistas que a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (“ANP”) aprovou a cessão das participações de 35,7% no Bloco BM-C-30 (“Campo de Wahoo”
ou “Wahoo”), e de 60% no Bloco BM-C-32 (“Campo de Itaipu” ou “Itaipu”) para a PetroRio, que se torna a
operadora de ambos os campos de pré-sal.
Com a transação, realizada em 18 de novembro de 2020, a PetroRio 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 signif icativamente 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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