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FATO RELEVANTE

Enauta assume a totalidade da participação no
Campo de Atlanta
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2020
A Enauta Participações S.A. (“Enauta”, “Companhia”, B3:ENAT3) informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, dando continuidade aos fatos relevantes divulgados em 3 e 30 de novembro de 2020, a
Enauta Energia S.A. (“Enauta Energia”), subsidiária integral da Companhia, celebrou acordo com a Barra
Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. (“Barra Energia”) por meio do qual assumirá 100% de participação
no Bloco BS-4, onde está localizado o Campo de Atlanta.
A cessão da participação da Barra Energia para a Enauta Energia está sujeita à aprovação da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE, além de outras condições usuais. Após a aprovação da ANP, a Barra Energia transferirá
US$ 43,9 milhões para a Enauta Energia, referentes às operações de abandono dos três poços e
descomissionamento das facilidades existentes no Campo.
“Atlanta possui 1,3 bilhão de barris de óleo in situ, dos quais apenas 1,25% foram produzidos até agora.
Tomamos esta decisão por termos identificado que é possível desenvolver um projeto mais resiliente,
capaz de gerar valor mesmo em um cenário de preços de petróleo mais baixos”, comentou Décio Oddone,
CEO da Enauta.
Em linha com a estratégia de diversificação do portfólio, a Enauta Energia buscará novos parceiros para
desenvolver o Campo e iniciará a licitação para afretamento do FPSO, etapa fundamental para a
aprovação do projeto.
Para mais informações, entre em contato com a área de Relações com Investidores da Companhia.

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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