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FATO RELEVANTE

Enauta informa retorno da produção do Campo de
Atlanta
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2021
A Enauta Participações S.A. (“Companhia”, “Enauta”, B3:ENAT3) informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral o retorno da produção do Campo de Atlanta.
Conforme Fato Relevante divulgado em 27 de janeiro de 2021, a Companhia decidiu realizar a troca
definitiva dos tubos de um dos aquecedores do poço 7-ATL-4HB-RJS. Com a conclusão dessa atividade, o
poço foi reiniciado atingindo a produção prevista de 10,4 mil barris de óleo por dia.
O cronograma de retorno dos demais poços permanece inalterado:

• O poço 7-ATL-3H-RJS está previsto para retornar ainda no primeiro trimestre de 2021 com produção
inicial esperada em torno de 10,0 mil barris de óleo por dia.

• O poço 7-ATL-2HP-RJS está previsto para retornar em meados deste ano.
A Enauta Energia S.A., subsidiária integral da Companhia, é operadora do Campo de Atlanta com 100% de
participação. Autorizada pelo CADE, a transferência dos 50% anteriormente detidos pela Barra Energia
está sujeita à aprovação da ANP.
Para mais informações, entre em contato com a 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 resumes production of the Atlanta Field
Rio de Janeiro, February 22 nd, 2021
Enauta Participações S.A. ("Company", "Enauta", B3:ENAT3) informs its shareholders and the market in
general that it has resumed production in the Atlanta Field.
According to the Material Fact disclosed on January 27, 2021, the Company decided to replace the tubes
in one of the heaters of the 7-ATL-4HB-RJS well. After the permanent replacement was finished, the well
resumed operations, reaching the expected production of 10.4 kbbl/day.
The schedule for resuming production of the other wells remains unchanged:
▪
▪

The 7-ATL-3H-RJS well is expected to resume production by the end of the first quarter this year,
with estimated initial output of around 10.0 kbbl/day.
The 7-ATL-2HP-RJS well is expected to resume production by mid-2021.

Enauta Energia S.A., a wholly-owned subsidiary of the Company, is the operator of the Atlanta Field with
100% ownership. The transfer of the 50% stake previously held by Barra Energia was already authorized
by CADE (Brazilian Antitrust Authority) and is pending approval by ANP (Brazilian National Agency of
Petroleum, Natural Gas and Biofuels).
For further information, please contact the Investor Relations area.

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 needed by 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, where it is the operator, with a 50% ownership stake. 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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