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Rio de Janeiro, 25 de março de 2019 – A Petro Rio S.A. (“Companhia” ou “PetroRio”) (B3: PRIO3), em complemento aos 

Fatos Relevantes de 30 de janeiro de 2019 e 13 de fevereiro de 2019, informa a seus acionistas que, após cumpridas as 

condições precedentes e aprovações necessárias, foi concluída (closing), nesta data, a aquisição da Chevron Brasil 

Upstream Frade Ltda. (“Chevron Frade”), sociedade detentora da participação de 51,74% da concessão e operação do 

Campo de Frade, além de participação equivalente nos ativos operacionais do Campo. 

A partir desta conclusão, todo resultado econômico proveniente da participação no Campo de Frade começa a ser 

contabilizado e incorporado nos resultados e balanço patrimonial da PetroRio. A Companhia também passa a ser 

operadora do Campo, podendo influenciar nas decisões do consórcio e implementar reduções de custo e sinergias em 

sua operação. 

A aquisição representa a conclusão de mais uma etapa de sucesso na execução da estratégia de crescimento da 

PetroRio, através da aquisição e desenvolvimento de campos produtores. Com a transação a produção da PetroRio terá 

acréscimo de 11 mil barris por dia e 43 milhões de barris 2P em reservas de óleo equivalente.  

A PetroRio estima que a aquisição poderá proporcionar reduções significativas de custos por meio de sinergias 

operacionais terrestres, aéreas e marinhas e pretende elaborar um plano de redesenvolvimento para o Campo de Frade, 

que deverá incluir campanhas de perfuração e de injeções de água, a ser definidos com o auxílio das equipes de 

Geologia, Engenharia de Poços e de Reservatórios da Companhia. Com isso, a Companhia espera replicar o sucesso do 

Campo de Polvo em Frade e aumentar a vida útil do Campo em mais de 10 anos. 

Com esta aquisição, a Companhia também inaugura sua participação no pré-sal brasileiro através da possível exploração 

de prospectos análogos à descoberta no Campo de Roncador, com profundidade de 4500 metros, que pode fazer parte 

de perfurações planejadas para 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FATO RELEVANTE 

CONCLUSÃO DA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM FRADE 
 

Frade 
Japão

18,26%

Chevron

51,74%

Petrobras

30,00%

Participação dos Concessionários
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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-janeiro-2019.pdf 

Estimativas da Companhia 

 

A transação inclui a participação e operação de 50% no bloco de águas profundas CE-M715, uma nova fronteira com 

potencial petrolífero com investimentos anunciados por players internacionais com participações em blocos da região. 

 

A PetroRio manterá o mercado atualizado sobre a aquisição da participação remanescente da Frade Japão (18,26%), 

que ainda aguarda as condições precedentes e aprovações internas e externas necessárias para sua conclusão. 

 
O Scotiabank atuou como advisor financeiro e o Mattos Filho Advogados como assessor jurídico desta transação. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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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