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FATO RELEVANTE

Enauta divulga atualização sobre a Notificação de
Saída da Barra Energia do Campo de Atlanta
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020
A Enauta Participações S.A. (“Companhia”, B3:ENAT3) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral
que, tendo em vista a notícia objeto do Fato Relevante divulgado em 3 de novembro de 2020 acerca da
notificação recebida da Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. (“Barra Energia”) comunicando a sua
decisão de saída irrevogável do Bloco BS-4, onde está localizado o Campo de Atlanta, a Companhia ainda
não decidiu entre a assunção da participação da Barra Energia no referido campo ou no procedimento
de abandono conjunto.
Nesse sentido, tendo em vista que o prazo inicialmente informado de 28 de novembro de 2020 expirou,
serve o presente Fato Relevante para informar que a Barra Energia e a Companhia, de comum acordo,
continuam as tratativas em busca da melhor solução comercial para ambas.
Tão logo haja qualquer definição em relação ao assunto, o mercado será informado. 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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