
 

RELAÇÕES COM INVESTIDORES               
 
Praia de Botafogo, 370 | 1º pavimento | Botafogo | Rio de Janeiro | CEP: 22250 040      Tel.: 55 (21) 3721 3810                                                                                  
website:  www.petroriosa.com.br                                                                                   e-mail: ri@petroriosa.com.br 
 

  

NOTICE TO THE MARKET 

 
PETRORIO HAS SERIES OF STOCK OPTIONS AUTHORIZED 

BY B3 S.A. FOR TRADING 
 

 
 
Rio de Janeiro, July 11, 2018 - Petro Rio SA ("Company" or "PetroRio") (B3: PRIO3) hereby 

informs its shareholders and the market in general that, in response to the request of investors, 

it has been authorized by B3 S. A. the creation of Company´s stock options series for trading. 

 

Derivatives having the Company's shares as the underlying asset, reflect the increasingly 

robust and sophisticated demand for exposure in PetroRio and also reflect the Company's 

maturity in the capital market. That movement is in line with the recent increase in average daily 

volume of its shares traded and is also reinforced by the entrance in B3`s SMLL Index (Small 

Caps Index) recently communicated by the Company. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 


