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  COMUNICADO AO MERCADO 
 
 

ATUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE HEDGE NO 4T18 
 

 
 
 
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2018 – A Petro Rio S.A. (“Companhia” ou “PetroRio”) (B3: PRIO3) 

atualiza seus acionistas sobre a posição de hedge de 2018, que tem como finalidade proteger a alta margem 

e forte fluxo de caixa operacional do ano corrente à luz da recente queda do preço do petróleo tipo Brent, 

principal indexador para os offtakes da Companhia. 

 

Aproveitando a alta dos preços da commodity em maio de 2018 (na ocasião, US$ 80/barril), a Companhia 

contratou, por meio de uma estrutura collar a cobertura do equivalente a 700 mil barris para o 4T18. No início 

de outubro de 2018, ao atingir US$ 85/barril, a PetroRio optou por adicionar o equivalente a 150 mil barris à 

essa cobertura. 

 

Desta forma, a Companhia tem travado o equivalente a 850 mil barris para o 4T18, garantindo o preço 

mínimo (floor) de US$ 70 por barril. A estrutura contratada até o final do ano permite, ainda, a Companhia 

tomar proveito de eventual subida do preço da commodity no mês de dezembro de 2018. 

 

A PetroRio ressalta que as operações de hedge contratadas pela Companhia historicamente adicionam valor 

para seus acionistas e que seguirá sua estratégia bem-sucedida nos próximos meses, mantendo o mercado 

atualizado, em especial quando observada forte volatilidade nos preços do óleo ou imprevisibilidade do 

mesmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 


