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COMUNICADO AO MERCADO
– ESCLARECIMENTO OFÍCIO 205/2022-SLS DA B3 –
Rio de Janeiro, 2 de março de 2022 – a Dommo Energia S.A. (“Dommo” ou “Companhia”), nos termos do
artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976, da Resolução CVM nº 44/21, e em complemento ao Comunicado
ao Mercado de 5 de outubro de 2021, comunica ao Mercado e aos seus acionistas que, em 22 de fevereiro de
2022, a Dommo submeteu à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) pedido de dilação de prazo para a adoção de
medidas cabíveis para enquadrar a cotação de suas ações em valor superior a R$ 1,00. O fundamento de tal
pedido foi a grande volatilidade1 do preço das ações de emissão da Companhia nos últimos dias, o que dificultaria
a estipulação adequada do fator de grupamento.
Em 24 de fevereiro de 2022, a Dommo recebeu o Ofício n° 205/2022-SLS da B3 (“Ofício”), por meio do qual foi
concedido prazo adicional para que a Companhia tome as medidas cabíveis ao grupamento de suas ações,
conforme a seguinte redação:
(...)
Nesse sentido, informamos que concedemos prazo adicional para que a Companhia tome as medidas
cabíveis para enquadrar a cotação de suas ações acima de R$ 1,00 por unidade, sendo que referido
prazo se encerrará (i) na data de realização da Assembleia que aprovar as demonstrações financeiras
de 2021 ou (ii) em 30/04/2022, o que ocorrer primeiro.
(...)
Ante o deferimento da B3, a Companhia indica que convocará Assembleia Geral Extraordinária para deliberar
sobre o grupamento das ações, a ser realizada na mesma data da Assembleia Geral Ordinária, prevista para
29 de abril de 2022, conforme Aviso aos Acionistas de 14 de janeiro de 2022.
Rio de Janeiro, 2 de março de 2022.

DOMMO ENERGIA S.A.

1

A volatilidade se apresentou após o anúncio da existência de novo controlador, divulgada ao mercado pelo Fato Relevante
de 17 de janeiro de 2022, com consolidação de posição, divulgada ao mercado pelo Fato Relevante de 28 de janeiro de 2022.
Desde então, a Companhia registrou o fechamento mínimo de R$ 0,44 e máximo de R$ 1,08.
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DISCLAIMER
Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Dommo Energia
S.A. (“Companhia”) sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros.
Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais
previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros
da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente
nas informações aqui contidas. Em nenhuma hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante
quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta
apresentação, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas
informações ou de seus desdobramentos futuros. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações ou
análise das diferenças entre as afirmações e os resultados reais. Esta apresentação não contém todas as informações necessárias a uma completa avaliação de
investimento na Companhia. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, para tomada de decisão de investimento. Os
valores informados para o período corrente em diante são estimativas ou metas. Adicionalmente, esta apresentação contém alguns indicadores financeiros que
não são reconhecidos pelo BR GAAP ou IFRS. Esses indicadores não possuem significados padronizados e podem não ser comparáveis a indicadores com
descrição similar utilizados por outras companhias. Nós fornecemos estes indicadores porque os utilizamos como medidas de performance da companhia; eles
não devem ser considerados de forma isolada ou como substituto para outras métricas financeiras que tenham sido divulgadas em acordo com o BR GAAP ou
IFRS.

RELAÇÕES COM INVESTIDORES
ri@dommoenergia.com.br
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