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FATO RELEVANTE
EMISSÃO DE DEBÊNTURES DE ATÉ R$ 600MM
A 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas, investidores e mercado
em geral que, nesta data, celebrou o “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para
Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição sob o Regime Misto de Garantia Firme e
Melhores Esforços de Colocação, da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.”, nos termos da Instrução CVM n° 476,
de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), para a emissão de até 600.000
(seiscentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor
nominal unitário de R$ 1.000,00 (“Debêntures”, “Emissão” e “Oferta”).
As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da
Instrução CVM 476, sob o regime misto de colocação, sendo o volume de R$300.000.000,00 (trezentos
milhões de reais) em regime de garantia firme e o volume de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de
reais) em melhores esforços de colocação, com a intermediação de instituições financeiras. Nos termos
do artigo 5º-A da Instrução CVM 476, será admitida a distribuição parcial das Debêntures, desde que haja
colocação de uma quantidade mínima de 300.000 (trezentas mil) Debêntures, no valor total de
R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), sendo que as Debêntures que não forem colocadas no
âmbito da Oferta serão canceladas pela Companhia.
As Debêntures terão vencimento de 3 (três) anos a partir da data de emissão, e a taxa de juros final será
limitada a 100% (cem por cento) das taxas médias diárias do DI de um dia, “over extra-grupo”, expressas
na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas
diariamente pela B3 S.A. – Bolsa, Brasil e Balcão, acrescida de spread (sobretaxa) a ser definido de acordo
com um procedimento de bookbuilding, limitado a 3,80% (três inteiros e oitenta décimos por cento) ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis.
Os recursos captados por meio das Debêntures serão destinados aos pagamentos referentes às aquisições
de ativos e às atividades operacionais da Companhia e suas subsidiárias, inclusive reforço de caixa e
investimentos (CAPEX).

Este Fato Relevante não constitui uma oferta, convite e/ou solicitação de oferta para aquisição das
Debêntures. Nem este Fato Relevante, nem qualquer informação aqui contida, constituirá a base de
qualquer contrato ou compromisso. A efetiva aprovação da Emissão e realização da Oferta, bem como a
definição de seus termos e condições, foram objeto de deliberação pelo Conselho de Administração da
Companhia, em reunião realizada em 12 de agosto de 2022, cuja ata se encontra disponível para consulta
no website da CVM (http://www.cvm.gov.br) e da Companhia (http://ri.3rpetroleum.com.br).
Por fim, a 3R reforça o seu compromisso em manter seus investidores e o mercado em geral devidamente
informados, em linha com as melhores práticas de governança corporativa e em estrita conformidade
com a legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2022.
Rodrigo Pizarro Lavalle da Silva
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
ISSUANCE OF DEBENTURES UP TO R$ 600MM
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A. (“Company”), informs its shareholders, investors and the market in general that,
on this date, executed the “Private Instrument of Indenture of 2nd (second) Issuance of Simple Debentures, Nonconvertible into Shares, Unsecured Debentures, in a Single Series, for Public Offering, of 3R Petroleum Óleo e Gás
S.A.”, in accordance with CVM Rule No. 476, of January 16, 2009, as amended (“CVM Rule 476”), for the issuance
of up to 600,000 (six hundred thousand) simple debentures, non-convertible into shares, unsecured, with a unit
par value of R$ 1,000.00 (one thousand reais) (“Debentures”, “Issuance” and “Offering”).
The Debentures will be subject to public distribution, with restricted placement efforts, in accordance with CVM
Rule 476, under a mixed placement regime, being the amount of R$300,000,000.00 (three hundred million reais)
under a firm underwriting commitment, and the amount of R$300,000,000.00 (three hundred million reais) under
a best efforts placement, with the intermediation of financial institutions. Under Article 5-A of CVM Rule 476, the
partial distribution of Debentures will be allowed, provided that there is a minimum placement of 300,000 (three
hundred thousand) Debentures, in the total amount of R$300,000,000.00 (three hundred million reais). The
Debentures not placed under the Issuance will be cancelled by the Company.
The Debentures shall mature within 3 (three) years from the issuance date, and the final interest rate shall be
limited to 100% of the average daily rate of DI of one day, “over extra-grupo”, based on 252 (two hundred and
fifty two) business days, daily calculated and published by B3 S.A. – Bolsa, Brasil e Balcão, plus a spread to be
defined under a bookbuilding process, limited to 3.80% (three point eighty per cent) per annum, based on 252
(two hundred and fifty two) business days.
The Debentures proceeds shall be directed to the acquisition of assets and to operational activities by the
Company and its subsidiaries, including cash reinforcement and investments (CAPEX).

This Material Fact does not constitute an offer, invitation or solicitation of an offer to acquire the Debentures.
Neither this Material Fact, nor any information contained herein, shall form the basis of any contract or
commitment. The approval of the Issuance and the Offering, as well as the definition of their terms and conditions
were approved by the Board of Directors of the Company on August 12, 2022, and the minutes of such meeting is
available in the websites of CVM ((http://www.cvm.gov.br) and the Company (http://ri.3rpetroleum.com.br).
Finally, 3R reinforces its commitment to keep its shareholders, investors, and the market in general duly informed,
in line with the best corporate governance practices and in strict compliance with current legislation.
Rio de Janeiro, August 16, 2022.
Rodrigo Pizarro Lavalle da Silva
Chief Financial and Investor Relations Officer

