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FATO RELEVANTE

Enauta informa sucessão do Diretor de Produção
Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2021
A Enauta Participações S.A. (“Enauta”, “Companhia”, B3:ENAT3) comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, nesta data, foi iniciado o processo sucessório e de transição do Sr. Danilo Oliveira,
atual Diretor de Produção da Companhia, tendo sido indicado o Sr. Carlos Mastrangelo como sucessor ao
cargo.
O Sr. Carlos Mastrangelo é engenheiro graduado pela UFRJ, com ênfases em civil e engenharia de petróleo.
Atua há mais de 35 anos no setor de óleo e gás, com grande parte da sua carreira na Petrobras e na SBM
Offshore. Residiu em diversos países e participou do desenvolvimento de FPSOs de grande complexidade.
Reconhecido pela indústria mundial em várias ocasiões, sendo que, em 2019, ganhou o prêmio
“Distinguished Achievement Award for Individuals” da Offshore Technology Conference (OTC) em Houston,
maior evento mundial da indústria de exploração e produção de petróleo. O Sr. Carlos Mastrangelo foi
reconhecido pelo seu papel de liderança e pioneirismo na modelagem e implementação rentável de
plataformas do tipo FPSO.
Nos termos da Política de Indicação da Companhia, o Comitê de Ética, Governança e Sustentabilidade
analisou a indicação, e o Comitê de Remuneração e Pessoas recomendou a nomeação do Sr. Carlos
Mastrangelo ao Conselho de Administração. Em reunião convocada para 08 de fevereiro de 2021, será
deliberada pelo Conselho de Administração a nomeação do Sr. Carlos Mastrangelo como Diretor de
Produção da Enauta, quando o processo de transição será finalizado.
A Enauta agradece o Sr. Danilo Oliveira pela dedicação ao longo dos últimos 16 anos, tendo contribuído
de forma expressiva para a formação e o crescimento da Companhia.
Para mais informações, entre em contato com nossa área de Relações com Investidores.

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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MATERIAL FACT

Enauta announces succession of Chief Production &
Development Officer
Rio de Janeiro, January 8, 2021
Enauta Participações S.A. (“Enauta”, “Company”, B3:ENAT3”) announces to its shareholders and the market
that the process for the succession and transitioning of Mr. Danilo Oliveira, the Company’s current Chief
Production & Development Officer, began on this date after the appointment of Mr. Carlos Mastrangelo
as his successor.
Mr. Carlos Mastrangelo holds degrees in oil and civil engineering from the Federal University of Rio de
Janeiro (UFRJ). He has over 35 years’ experience in the oil and gas industry, mainly at Petrobras and SBM
Offshore. Mr. Mastrangelo has resided in various countries and worked in the development of highly
complex FPSOs. He has been acknowledged by the global industry on many occasions. In 2019, he was
granted with the “Distinguished Achievement Award for Individuals” in Houston, promoted by the Offshore
Technology Conference (OTC), the largest worldwide event in the oil exploration and production industry,
for his leadership and pioneering role in the design and implementation of cost-effective FPSOs.
In accordance with the Company’s Designation Policy, the Ethics, Governance and Sustainability
Committee examined the appointment, and the Compensation and People Committee recommended the
designation of Mr. Carlos Mastrangelo to the Board of Directors. In a meeting to be held on February 8,
2021, the appointment of Mr. Carlos Mastrangelo as Enauta’s Chief Production & Development Officer will
be discussed by the Board of Directors, concluding the transitioning process.
Enauta would like to thank Mr. Danilo Oliveira for his dedication over the last 16 years and his significant
contribution to the Company’s establishment and growth.
For more information, please contact the Investor Relations team.

ABOUT ENAUTA
Enauta is one of the leading private companies in the oil and gas sector in Brazil. With investments in technology, and a
commitment to operating safely and responsibly with the environment, our team of experts works diligently to produce
energy that powers the society. The Company has a balanced asset portfolio spread through the Brazilian coast, and two
producing assets: its 45%-owned Manati Field, one of the main suppliers of gas to the Northeast region of Brazil; and the
Atlanta Field, located in the deep waters of the Santos Basin. Listed on the Novo Mercado of B3 since 2011, under the ticker
symbol ENAT3, Enauta is committed to the sustainability of its operations, investing responsibly and adhering to best
practices in the areas of governance and compliance. For more information, visit us at www.enauta.com.br.
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