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COMUNICADO AO MERCADO
– ALTERAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA
RELEVANTE –

NOTICE TO THE MARKET
– CHANGE OF MATERIAL EQUITY INTEREST –

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2021 - Dommo

Rio de Janeiro, January 19, 2021 - Dommo Energia

Energia S.A. (“Companhia”) em cumprimento ao

S.A. (“Company”) in accordance with Article 12 of

disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 358, de 3

CVM Instruction No. 358, January 3, 2002, as

de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica que

amended, announces that received on January 19,

recebeu em 19 de janeiro de 2021 correspondência

2021 an electronic correspondence (Annex I) from

eletrônica (Anexo I) da OSX-3 Leasing B.V. – Banco

OSX-3 Leasing B.V. – Banco Ourinvest S.A.,

Ourinvest S.A., representada por Banco Ourinvest

represented by Banco Ourinvest S.A. (“Shareholder”),

S.A. (“Acionista”), informando que alienou parcela de

informing that sold a portion of its equity interest in the

sua participação acionária na Companhia, reduzindo-

Company, reducing it, on the trading session of

a, no pregão de 15 de janeiro de 2021, com liquidação

January 15, 2021, with settlement on January 19,

em 19 de janeiro de 2021, para um total de 14.017.478

2021, to a total of 14,017,478 common shares issued

ações

by the Company, corresponding to 4.55 % of the total

ordinárias

de

emissão

da

Companhia,

correspondentes a 4,55% da totalidade das ações

common shares issued by the Company.

ordinárias de emissão da Companhia.
Informa ainda que:

It further informs that:

(i)

(i)

a participação da Acionista é decorrente da
conversão de dívidas em ações de emissão

conversion of debts into shares issued by the

da Companhia, conforme descrito nos Avisos

Company, as described in the Notices to

aos Acionistas divulgados pela Companhia

Shareholders disclosed by the Company on

em 21 de outubro de 2020 e 9 de dezembro

October 21, 2020 and December 9, 2020

de 2020
(ii)

(iii)

the Shareholder's participation is due to the

(ii)

the aforementioned sale does not aim to

a alienação acima referida não objetiva alterar

change the composition of the Company's

a composição do controle da Companhia ou a

control

estrutura administrativa da sociedade

structure

exceto pela quantidade de ações acima

(iii)

or

the

company's

administrative

except for the number of shares mentioned

referida, a Acionista não detém, nesta data,

above, the Shareholder does not hold, on this

outros valores mobiliários de emissão da

date, other securities issued by the Company,
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Companhia, nem instrumentos financeiros

nor derivative financial instruments referenced

derivativos

in shares issued by the Company;

referenciados

em

ações

de
(iv)

emissão da Companhia
(iv)

nesta data, as ações detidas pela Acionista

Shareholder are not linked to any agreement

não são vinculadas a qualquer acordo ou

or contract regulating the exercise of voting

contrato regulando o exercício do direito de

rights or the purchase and sale of securities

voto ou a compra e venda de valores

issued by the Company
(v)

mobiliários de emissão da Companhia
(v)

on this date, the shares held by the

the Shareholder is represented in Brazil, for

a Acionista é representada no Brasil, para os

the purposes of art. 119 of Law No. 6,404 /

efeitos do art. 119 da Lei n.º 6.404/1976, por

1976,

Banco Ourinvest S.A., com sede na Avenida

headquarters at Avenida Paulista, 1728, 1st to

Paulista, 1728, 1º ao 4º, 7º e 11º andares, na

4th, 7th and 11th floors, in the city of São

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

Paulo, State of São Paulo, registered with

inscrita

CNPJ / ME under the No. 78.632.767/0001-20

no

CNPJ/ME

sob

o

n.º

by

Banco

Ourinvest

SA,

with

78.632.767/0001-20

Eduardo Yuji Tsuji
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
DOMMO ENERGIA S.A
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