FATO RELEVANTE
PETRORIO INFORMA RENÚNCIA DE MEMBRO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2018 – A Petro Rio S.A. (“Companhia” ou “PetroRio”) (B3: PRIO3),
em cumprimento ao disposto no artigo 26 do Regulamento do Novo Mercado, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração deliberou o recebimento do
pedido de renúncia, por motivos pessoais, apresentado pelo Sr. Haroldo Lima.
Os membros do Conselho de Administração nomearam o Sr. Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure ao
cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, nos termos do art. 150 da Lei n.º 6.404/1976,
com mandato até a próxima assembleia geral da Companhia a ser convocada.
O Sr. Nelson ocupa o cargo de Diretor Presidente da PetroRio e participou ativamente do processo
de reestruturação da Companhia desde 2014. Iniciou sua carreira em 2008 em Docas Investimentos,
onde liderou aquisições, turnarounds e fusões de empresas do setor de infraestrutura,
telecomunicações e do mercado financeiro.
A PetroRio expressa o mais profundo agradecimento pelos serviços de excelência prestados pelo Sr.
Haroldo à Companhia e por suas contribuições à indústria de óleo e gás nos últimos 15 anos, e deseja
sucesso em seus novos desafios. A referida renúncia é eficaz a partir de 21 de setembro de 2018.

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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