
 

 
 

 
 

AVISO DE FATO RELEVANTE 

 

HRT anuncia aliança estratégica com a UNX Energy Corp.  

 

HRT Participações em Petróleo S.A. (“HRT” ou “Companhia”) (HRTP3), nos termos do 
artigo 157, §4º, da Lei n.º 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e da Instrução 
CVM 358/02, anuncia a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral o que se 
segue: 

(i) Em 24 de fevereiro de 2011, a Companhia celebrou acordo para adquirir até 
100% das ações da UNX Energy Corp., uma sociedade canadense com 
ações listadas na Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange – 
TSX) (“Operação”, “Ações Adquiridas” e “UNX”, respectivamente). O referido 
acordo será regido pelas leis do Canadá e é consistente com o artigo 193 do 
Corporations Act (Alberta), tomando a forma de um plano estruturado 
denominado Plan of Arrangement (“Acordo”). A Operação está de acordo com 
as leis aplicáveis do Brasil e do Canadá. 

(ii) O Acordo determina que as Ações Adquiridas serão pagas com global 
depositary shares (“GDSs”) representando ações de emissão da Companhia. 
Nos termos do Acordo, a relação de troca entre as ações de emissão da UNX 
e os GDSs da HRT será de 1 ação de emissão da UNX para 0,5579 GDS da 
HRT (“Relação de Troca”). Cada GDS representará 0,01 ação de emissão da 
HRT. O valor estimado envolvido na compra das Ações Adquiridas será de 
R$1,3 bilhão. 

(iii) As ações da Companhia sob a forma de GDSs a serem dadas em pagamento 
pelas Ações Adquiridas serão emitidas por meio de um aumento de capital 
para subscrição privada pelos atuais acionistas da Companhia (“Aumento de 
Capital Privado”), aos quais será assegurado direito de preferência, em 
conformidade com o disposto no artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações. 
O Aumento de Capital Privado não constituirá uma oferta nos Estados Unidos 
da América ou em qualquer outra jurisdição com relação à qual tal aumento 
possa constituir uma oferta ilícita. Na data de publicação do edital de 
convocação da assembleia geral de acionistas, a Companhia publicará uma 
proposta da administração divulgando maiores informações sobre o Aumento 
de Capital Privado no endereço www.hrt.com.br/ri e nos websites da 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”) e da BM&FBOVESPA S.A. 
– Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), conforme 
requerido pela Instrução CVM 481/09. 



 

 
 

 
 

(iv) Determinados acionistas da Companhia comprometeram-se, sem o 
recebimento de qualquer compensação financeira, a ceder seu direito de 
preferência no âmbito do Aumento de Capital Privado em favor dos atuais 
acionistas da UNX, de forma a permitir a conclusão bem-sucedida da 
Operação e a entrega dos GDSs aos acionistas da UNX. 

(v) O preço de emissão das novas ações emitidas no âmbito do Aumento de 
Capital Privado, a ser definido em uma assembleia geral de acionistas da 
HRT devidamente convocada para tal, será o maior valor entre R$1.950,00 
por ação da HRT e o “VWAP5”, nos termos do artigo 170 da Lei das 
Sociedades por Ações. O “VWAP5” significa o preço médio, ponderado pelo 
volume de negociações, das ações da HRT negociadas na BM&FBOVESPA 
nos 5 (cinco) pregões que antecederem a assembleia geral de acionistas a 
ser realizada para aprovar o Aumento de Capital Privado. 

(vi) A Companhia solicitará o registro na CVM do programa de GDSs (incluindo o 
formato de Global Depositary Receipt), de maneira a permitir que os atuais 
acionistas da UNX se tornem titulares de valores mobiliários de emissão da 
Companhia. Os GDSs serão listados na Bolsa de Valores de Toronto 
(Toronto Stock Exchange – TSX). 

(vii) A conclusão da Operação estará sujeita à aprovação dos acionistas da 
Companhia e da UNX, bem como à aprovação das autoridades regulatórias 
do Canadá, incluindo a anuência da Court of Queen’s Bench of Alberta. A 
aprovação dos acionistas da Companhia será feita com observância ao 
disposto no artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações. Na data de 
publicação do edital de convocação da assembleia geral de acionistas, serão 
disponibilizadas todas as informações requeridas pela Instrução CVM 481/09. 

(viii) Tanto o Conselho de Administração da HRT quanto os conselheiros da UNX 
aprovaram, por unanimidade dos presentes, a Operação e a celebração do 
Acordo, sujeito à aprovação dos respectivos acionistas das referidas 
companhias. 

(ix) O banco Credit Suisse atuou como assessor financeiro exclusivo da HRT 
nesta Operação. 

Benefícios esperados com a Operação 

A Operação representa uma atraente oportunidade para a HRT incrementar a sua já 
significativa posição, em termos de área, de bacias sub-exploradas de alto potencial, 
existentes e novas, localizadas no mar da Namíbia, África. 



 

 
 

 
 

� Garante à HRT aproximadamente 75.000 quilômetros quadrados em duas das mais 
promissoras fronteiras de exploração do hemisfério sul para a descoberta de 
campos gigantes e super-gigantes de petróleo e gás.  

� Proporciona uma oportunidade para um aumento significativo de reservas 
certificadas. 

� Significativo portfólio em áreas marítimas da África Ocidental cuja formação de 
petróleo é análoga àquelas encontradas nas Bacias de Campos e Santos. 

� Posiciona a HRT como a maior empresa privada do setor em termos de área de 
exploração no mar da Namíbia. 

Sobre a UNX 

UNX Energy Corp. é uma produtora independente de petróleo e gás natural, com foco 
na exploração de petróleo cru no mar da Namíbia, África. Com sede em Calgary, 
Alberta, Canadá, a base de ativos da UNX é formada por cerca de 51.000 quilômetros 
quadrados de área marítima, estrategicamente localizados ao longo da margem do 
Atlântico Sul. O desenvolvimento de tais blocos de alto potencial prospectivo é 
conduzido por uma administração experiente, equipe técnica qualificada e sólidas 
relações na Namíbia. A UNX emprega expertise técnica e estratégica para otimizar a 
probabilidade de sucesso no processo exploratório na região. A UNX está 
comprometida com a condução de seus negócios de forma social e ambientalmente 
responsável, trabalhando com o fim último de permitir o desenvolvimento sustentável da 
indústria de petróleo e gás da Namíbia, beneficiando todos os seus acionistas. 

Conferência telefônica e webcast 

A HRT realizará uma conferência telefônica em 25 de fevereiro de 2011, às 12:00 horas 
(horário do Rio de Janeiro, 10:00 horas no horário de Toronto, Canadá) em Inglês e 
13:00 horas (horário do Rio de Janeiro, 11:00 horas no horário de Toronto, Canadá) em 
Português. Instruções para participação podem ser encontradas no nosso website, 
www.hrt.com.br/ri. Uma gravação da conferência ficará disponível no website da HRT 
pelo período de 90 (noventa) dias contados desta data. 

 

AVISO IMPORTANTE 

Este aviso de fato relevante não se destina a, e não constitui ou integra, uma oferta de 
venda ou uma proposta de compra ou subscrição de quaisquer valores mobiliários ou 
uma solicitação de voto ou aprovação em qualquer jurisdição. 
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Para maiores informações, contate o Departamento de Relações com Investidores da 
HRT. 

 
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2011 

 
 

Marcio Rocha Mello 
Diretor Presidente e de Relações com Investidores 

 
 

Considerações sobre estimativas e perspectivas futuras 
 
Este aviso de fato relevante pode incluir declarações acerca das expectativas da HRT relacionadas a 
eventos e resultados futuros que sejam incertos e constituam considerações sobre perspectivas ou 
estimativas futuras (incluindo para os fins da Section 27A do U.S. Securities Act of 1933). Todas as 
considerações sobre perspectivas e estimativas futuras baseadas em expectativas futuras, e não em 
fatos históricos, estão sujeitas a diversos riscos e incertezas. A HRT não pode garantir que tais 
declarações e considerações estarão corretas no futuro. Tais riscos e incertezas incluem fatores 
relacionados ao seguinte: (a) os países nos quais a HRT opera; (b) a economia mundial; (c) mercados de 
capitais; (d) o segmento de petróleo e gás natural; e (e) o alto grau de competição global nos mercados 
em que a HRT opera. Para obter maiores informações acerca dos fatores que podem ocasionar 
resultados diferentes dos previstos pela HRT, consulte os relatórios e informações apresentadas à 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Embora a HRT acredite que as expectativas e premissas 
refletidas nas considerações sobre estimativas e perspectivas futuras estão razoavelmente baseadas em 
informações atualmente disponíveis para a administração da HRT, a Companhia não pode garantir 
resultados ou eventos futuros. A HRT declara expressamente que não assume qualquer responsabilidade 
de atualizar qualquer das considerações sobre estimativas e perspectivas futuras. 
 
Sobre HRT Participações 
 
O Grupo HRT é composto por uma das maiores empresas independentes de exploração e produção de 
óleo e gás natural do Brasil. A HRT Participações possui três principais subsidiárias: a HRT O&G 
Exploração e Produção de Petróleo Ltda., a IPEX (Integrated Petroleum Expertise Company Serviços em 
Petróleo Ltda.) e a HRT Netherlands B.V.. A Companhia detém 55% de participação em 21 blocos 
exploratórios localizados na Bacia do Solimões. A HRT também é operadora de cinco blocos 
exploratórios na costa da Namíbia, em dois deles, na Sub-Bacia de Walvis, com 100% de participação e 
nos três restantes, na Sub-Bacia de Orange, 40%. A HRT possui uma equipe composta por doutores e 
mestres em geologia, geoquímica, geofísica, biologia e engenharia, sendo a maioria deles ex-
funcionários da Petrobras e da ANP. A HRT está comprometida em minimizar os possíveis impactos 
ambientais nos locais onde atua. O compromisso com as comunidades locais passa pela redução dos 
impactos das operações nas condições de saúde, segurança e qualidade de vida. Para maiores 
informações, acesse o site: www.hrt.com.br/ri. 
 
 


