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FATO RELEVANTE

Enauta informa retorno da produção do Campo de
Atlanta e atualiza projeção para 2021
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2021
A Enauta Participações S.A. (“Companhia”, “Enauta”, B3:ENAT3) informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral o retorno da operação de um dos poços produtores do Campo de Atlanta. A interrupção
preventiva da produção foi divulgada pela Companhia em 19 de novembro de 2020.
O Sistema de Produção Antecipada do Campo de Atlanta conta com 3 poços produtores conectados ao
FPSO Petrojarl I:
▪
▪

▪

O poço 7-ATL-4HB-RJS retornou com produção inicial de aproximadamente 11,0 mil barris de óleo
por dia.
O poço 7-ATL-3H-RJS está previsto para retornar ainda no primeiro trimestre deste ano com
produção inicial esperada em torno de 10,0 mil barris de óleo por dia.
O poço 7-ATL-2HP-RJS está previsto para retornar em meados deste ano.

Com isso, a Companhia estima que a produção média diária do Campo para o ano de 2021 atinja 14,0 mil
barris de óleo por dia, com margem de variação de 10% (dez por cento) negativa ou positiva quando
verificada a média diária em base anual.
As projeções indicadas na seção 11.1 do Formulário de Referência serão atualizadas e estarão disponíveis
no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site de Relações com Investidores da Companhia
(www.enauta.com.br/ri).
Em linha com os padrões aceitáveis, a projeção de forma nenhuma constitui, garante ou prevê resultados.
Não há nenhuma garantia implícita ou explícita de que os resultados de fato estarão em conformidade
com as projeções aqui apresentadas. As projeções divulgadas no Formulário representam uma estimativa
baseada nas expectativas e premissas da Companhia e estão sujeitas a diversos riscos e incertezas,
muitos dos quais escapam ao controle da Companhia. Em virtude desses riscos e incertezas, o investidor
não deve tomar nenhuma decisão de investimento apenas com base nessa estimativa, devendo
adicionalmente buscar informações sobre o setor de petróleo e gás, dos riscos de mercado e dos riscos
envolvidos em investimentos em mercados de capitais.
A Enauta Energia S.A., subsidiária integral da Companhia, é operadora do Campo de Atlanta com 100% de
participação. Autorizada pelo CADE, a transferência dos 50% anteriormente detidos pela Barra Energia
está sujeita à aprovação da ANP.
Para mais informações, entre em contato com a área de Relações com Investidores.
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SOBRE A ENAUTA
A Enauta é uma das principais empresas de controle privado do setor de exploração e produção no Brasil. Com investimento em
tecnologia, compromisso com a segurança e responsabilidade com o meio ambiente, nosso time de experts trabalha focado para
prover a energia que impulsiona a sociedade. Com equilibrada atuação ao longo da costa do país, possui dois ativos produtores: o
Campo de Manati, um dos principais fornecedores de gás da região Nordeste, no qual detém 45% de participação, e o Campo de
Atlanta, localizado nas águas profundas da Bacia de Santos. Listada no Novo Mercado da B3 desde 2011, por meio do ticker ENAT3, a
Enauta é comprometida com os conceitos de sustentabilidade dos negócios, tendo investido de maneira sólida no aprimoramento das
boas práticas de governança e compliance. Para maiores informações, acesse www.enauta.com.br.
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