RESULTADOS REFERENTES AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021
A Administração da Dommo Energia S.A. (“Dommo Energia” ou “Companhia”), em atendimento às disposições
legais e estatutárias, apresenta seu resultado referente ao 3º trimestre de 2021 (“3T21”), bem como eventos
subsequentes relevantes ao mercado. Os dados contidos neste relatório referem-se ao período do 3T21,
comparados ao 3T20, exceto quando especificado de forma diversa.

DESTAQUES DO TRIMESTRE
Os destaques da Companhia para o terceiro trimestre de 2021, não são diretamente comparáveis aos períodos
anteriores, uma vez que a partir de 3 de agosto de 2020, a participação da Companhia no campo de Tubarão
Martelo (“TBMT”) foi reduzida de 100% para 20%.

O volume produzido no 3T21 pelo campo TBMT, de 626,6 mil barris de petróleo, representa uma redução na
produção do campo de 17,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. A redução mencionada é resultado
da paralisação temporária na produção dos poços TBMT-2H, que apresentou falha na segunda quinzena de
setembro e passará por um processo de workover, e do poço TBMT-8H, que, após passar por uma limpeza, teve
seu workover interrompido.
O volume referente à participação da Companhia em TBMT foi de 125,3 mil barris de petróleo no 3T21. Este
dado não é diretamente comparável com o volume de 327,9 mil barris de petróleo, do 3T20, uma vez que durante
parte do 3T20 a Companhia detinha 100% dos direitos de produção do TBMT.
Pela mesma razão acima exposta, o volume comercializado pela Companhia no 3T21, de 161,9 mil barris de
petróleo, não é diretamente comparável ao volume comercializado no 3T20, de 481,0 mil barris de petróleo.
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A retração da receita no 3T21 é compatível com a retração do volume comercializado que, por sua vez, está
alinhado com o menor percentual sobre os direitos de produção em relação aos períodos precedentes. Em
contrapartida, a retração da receita mencionada foi parcialmente compensada pela recuperação das cotações
do petróleo nos últimos meses. Abaixo destacamos o comportamento da cotação do Brent entre março de 2020
e setembro de 2021.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Os desafios enfrentados desde 2018 no retorno à normalidade, assim como no gerenciamento de passivos fiscais
e regulatórios de períodos anteriores, não se dissiparam e devem ser diligentemente considerados pelos
potenciais investidores e acionistas atuais. Atenção especial é chamada para as Notas 1.3 (Continuidade), 15
(Fornecedores), 16 (Provisões) e 18 (Contingências), onde os investidores podem encontrar mais detalhes.
Conforme destacado na Nota 1.3 a Companhia e suas subsidiárias apresentam capital circulante líquido negativo
consolidado de R$120,3 milhões. O passivo circulante é formado em grande parte pelo saldo em aberto referente
1 Vide Anexo I para cálculo do EBITDA Ajustado
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a acordos assinados entre a Companhia e seus fornecedores que estenderam o prazo de pagamentos devidos.
Adicionalmente, conforme descrito nas Notas 16 e 18, a Companhia tem: i) Provisões Diversas, na grande
maioria relacionadas a questões de abandono, regulatórias e ambientais no valor de R$357,4 milhões; e ii)
Contingências não provisionadas, na grande maioria fiscais, no valor de R$1,610 bilhões.
Vale a menção à sentença que extinguiu sem apreciação do mérito as execuções fiscais nº 505094482.2019.4.02.5101 e 5035145-33.2018.4.02.5101. As discussões relacionadas as questões de mérito da
autuação que originou a execução fiscal terão prosseguimento em sede administrativa, onde os assessores
legais da Companhia estimam as chances de êxito como “Possível” conforme detalhado na nota explicativa 18
das demonstrações financeiras.
Deve-se notar também que, desde dezembro de 2018, o balanço patrimonial da Companhia é caracterizado por
patrimônio líquido negativo, atualmente R$690,8 milhões e, portanto, o valor das obrigações da Companhia é
atualmente superior ao valor de seus ativos. Como sempre, a Administração continuará a se empenhar na defesa
dos interesses da Dommo Energia e de seus acionistas.

CAMPO EM PRODUÇÃO
A Companhia atualmente detém uma participação de 20% em um campo produtivo (TBMT), e não atua como
operadora de nenhum campo.

CAMPO DE TUBARÃO MARTELO
O TBMT estende-se pelas áreas dos contratos de concessão dos blocos exploratórios BM-C-39 e BM-C-40 e
está situado na Bacia de Campos, em profundidade d’água de 110 metros, no litoral norte do Estado do Rio de
Janeiro.
No dia 3 de fevereiro de 2020, a Companhia comunicou ao mercado em geral que mediante aprovação de seu
Conselho de Administração, celebrou um Acordo de Farm-out (Farm-out Agreement - “FOA”), um Contrato de
Operação Conjunta (Joint Operating Agreement - “JOA”) e outros documentos acessórios com a PetroRio O&G
Exploração e Produção de Petróleo Ltda. (“PetroRio”) a respeito de 80% de TBMT (FOA, JOA e demais
documentos, quando em conjunto, “Transação”).
A Transação ocorreu em conjunto com a aquisição, pela PetroRio, da unidade flutuante de produção
armazenamento e transferência OSX-3 ("OSX-3 FPSO"). A OSX-3 FPSO foi adquirida pela PetroRio de seu
proprietário, OSX3 Leasing B.V., que até então afretava a OSX-3 FPSO à Companhia para uso em TBMT.
Em 3 de agosto de 2020, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”) conferiu
vigência e eficácia (“Aprovação”) à Transação. Com a Aprovação, a Companhia passou a ter participação de
20% na concessão do campo e deixou de ser operadora. A Transação previa ainda, a interligação (“Tieback”)
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entre os campos de Polvo e TBMT, já concluída, conforme informado pelo Operador à Companhia em 14 de
julho de 2021.
Na tabela a seguir, destacamos as fases da Transação TBMT e os principais efeitos esperados para a
Companhia:
Alterações para Dommo
Vida útil TBMT
Concessão TBMT
Afretamento FPSO
CapEx TBMT
OpEx TBMT
AbEx TBMT

Direitos
1

ANTES da aprovação ANP
Esperado 2 a 3 anos
100% Dommo
US$ 47,2 milhões / ano
100% Dommo
100% Dommo
100% Dommo

ANTES Tieback
Estimado: 10 anos
20% Dommo
Zero
Zero
US$ 840 mil por mês

APÓS Tieback
Estimado: 10 anos
20% Dommo
Zero
Zero
Zero

Zero

Zero

20% do petróleo de TBMT

5% do petróleo de TBMT + Polvo;
4% do petróleo após 30 milhões
de barris produzidos

R$ 408,1 milhões1
100% do petróleo de TBMT

em 30 de junho de 2020

Atualmente, a Transação está na fase “APÓS Tieback”. Como divulgado pela Companhia em Fato Relevante,
no dia 14 de julho de 2021, o operador informou ao mercado em geral, que concluiu o Tieback entre os campos
de TBMT e Polvo. Dessa forma, foi possível a criação de um polo (“cluster”) privado de produção de campos
maduros na região da Bacia de Campos.
A redução dos custos absolutos do novo cluster permitirá que mais óleo seja recuperado nos reservatórios,
durante um maior período, aumentando consideravelmente o fator de recuperação dos campos. De acordo com
o relatório de certificação de reservas da DeGolyer and MacNaughton, publicado este ano pelo operador do
campo, o cluster tem vida econômica até 2037 (consideradas as reservas provadas 1P), o que representa uma
extensão de 10 anos para Polvo e 12 anos para TBMT.
Conforme divulgado ao mercado em Fato Relevante de 3 de fevereiro de 2020 e de 14 de julho de 2021, com a
conclusão do Tieback, a Dommo passou a ter direito a 5% da produção total de ambos os campos, TBMT e
Polvo, sem responsabilidade por nenhum dos custos associados (afretamento, OpEx, CapEx e AbEx). Essa
quantia será reduzida para 4% quando a produção combinada dos campos atingir 30 milhões de barris.
Adicionalmente, o Operador informou à Companhia que o Campo de Tubarão Martelo se encontra com dois
poços com sua produção interrompida por falhas na bomba centrífuga submersa (BCS): (i) o poço TBMT-8H,
que, após passar por uma limpeza, teve seu workover temporariamente interrompido; e (ii) o poço TBMT-2H,
que apresentou falha na segunda quinzena de setembro e passará por um processo de workover. Com a
completação do poço TBMT-10H concluída em meados de outubro, a sonda Kingmaker está a caminho do poço
TBMT-2H para realizá-lo e depois seguirá para o poço TBMT-8H
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OUTROS – CAMPOS DESATIVADOS OU NOS QUAIS A COMPANHIA NÃO TEM MAIS
PARTICIPAÇÃO

CAMPO DE TUBARÃO AZUL
No campo de Tubarão Azul (“TBAZ”), a produção de petróleo foi iniciada em janeiro de 2012, permanecendo em
produção até meados de 2015. Durante tal período, foram extraídos aproximadamente 6,5 milhões de barris de
petróleo. Considerando que não se encontrou alternativa economicamente viável para continuar as atividades
no TBAZ, a devolução da concessão foi solicitada à ANP, conforme Fato Relevante divulgado em 20 de setembro
de 2016. Em 2017, a Companhia, na condição de operadora, iniciou o processo de descomissionamento do
campo e abandono dos poços, tendo concluído esta última atividade no primeiro trimestre de 2018. O processo
de descomissionamento do campo encontra-se em andamento.

ATLANTA E OLIVA (BLOCO BS-4) – ACORDOS CELEBRADOS COM OS GRUPOS ENAUTA E BARRA ENERGIA
- CAMPOS BAIXADOS EM DECORRÊNCIA DE PROCESSO ARBITRAL
Nos dias 17 de março e 29 de abril de 2021 a Companhia comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral
que, em conjunto com suas subsidiárias Dommo Netherlands Holding B.V. e Dommo Netherlands B.V., celebrou
acordos de quitação com Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. e FR Barra 1 S.À R.L. (em conjunto “Grupo
Barra”) e com Enauta Energia S/A e QGEP Netherlands B.V (em conjunto “Grupo Enauta”), no qual desistiram
as partes mutuamente de prosseguir com os litígios arbitrais e judiciais, conexos à participação em disputa no
Bloco BS-4 (“BS-4”) entre a Companhia e os Grupos Barra e Enauta, e outorgaram quitação.
Em razão dos acordos acima, ficou avençado que os direitos, titularidade e interesses da Dommo no Bloco BS4 ficam transferidos à Enauta Energia S/A desde 11 de outubro de 2017, na proporção de 20%. Os demais 20%
de participação da Dommo, foram transferidos à Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. desde 11 de
outubro de 2017, conforme acordo informado em Fato Relevante de 17 de março de 2021. As ações da
companhia Atlanta Field B.V., detidas pela Dommo Netherlands B.V, também ficam transferidas na mesma
proporção para a FR Barra 1 S.À.R.L e QGEP Netherlands B.V.
As Partes avençaram, ainda, que todas as disputas em andamento entre elas serão encerradas, incluindo a
disputa em relação à aprovação da Diretoria da ANP sobre a transferência da participação da Dommo em BS-4.

EVENTOS SUBSEQUENTES
INÍCIO DE PRODUÇÃO DO POÇO TBMT-10H
No dia 24 de outubro de 2021 o operador de TBMT informou à Companhia sobre o início da produção do poço
TBMT-10H, no campo de TBMT, com expectativa de produção inicial de aproximadamente 3.800 barris de óleo
por dia, ainda em período de estabilização.
O poço TBMT-10H foi perfurado em 2013, mas, como também acessava o reservatório do campo de Polvo
(campo vizinho do TBMT), não poderia ser conectado e iniciar produção enquanto não fosse celebrado um
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Acordo de Individualização da Produção (“AIP”) com o operador do campo de Polvo, Petrorio O&G Exploração
e Produção de Petróleo Ltda. (“PetroRio”). Com o Farmout celebrado entre Dommo e PetroRio, conforme Fato
Relevante de 3 de fevereiro de 2020, viabilizou-se também a assinatura de um AIP para a conexão e produção
do poço TBMT-10H, ora concretizada.
A produção incremental do poço TBMT-10H terá o benefício da alíquota marginal de royalties reduzida, de 5%,
conforme aprovado pela ANP e divulgado em Fato Relevante de 29 de julho de 2021.
A Companhia manterá atualizados seus acionistas e o mercado em geral, em relação ao TBMT e sobre quaisquer
outros atos ou fatos relacionados que possam de alguma forma influir nas decisões de investimento de seus
acionistas e do mercado em geral.

PROCEDIMENTO ARBITRAL EM FACE DE PETRONAS BRASIL E&P LTDA
No dia 3 de novembro de 2021 em complemento às informações divulgadas em 18 de novembro de 2013 e 19
de junho de 2019, a Companhia comunicou ao mercado que os procedimentos relativos à arbitragem instaurada
perante a Câmara de Comércio Internacional contra a Petronas Brasil E&P Ltda. (“Arbitragem”) encontram-se
em estágio final. Segundo informações recebidas da instituição que administra o procedimento (International
Chamber of Commerce – ICC), é provável que a sentença seja proferida até dezembro de 2021 ou janeiro de
2022, embora não se possa garantir que esse prazo não será ultrapassado.
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DISCLAIMER
Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da 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.

ANEXO I – RECONCILIAÇÃO EBITDA AJUSTADO
R$ milhões
Reconciliação de contas
Receita líquida
Lucro (prejuiízo) líquido
Ajustes
Imposto de renda e contribuição social
Resultado financeiro
Depreciação CPV
Depreciação e amortização
EBITDA conforme Inciso I do Art 3º da CVM 527
Outros ajustes
IFRS 16
Provisões (estorno) sem efeito caixa não ligadas a operação TBMT
Provisão para perda de estoques
(a)
PIS e COFINS sobre resultado financeiro
(b)
Impairment
Provisão para perda em investimentos
Provisão para realização de ajustes acumulados de conversão
Transação TBMT - Não caixa
Baixa efeitos IFRS - 16 TBMT
Workover
Realização perda Atlanta Field B.V.
Perda na baixa BS-4 (não caixa)
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA Ajustado

3T20

∆

3T21

9M20

9M21

∆

99,6

54,9

-44,8%

288,7

114,0

-60,5%

185,6

(74,7)

-140,2%

(405,8)

57,4

-114,1%

(22,4)
6,5
6,0
175,7

21,3
1,2
5,8
(46,4)

n.a.
-195,0%
-82,2%
-4,4%
-126,4%

144,8
28,5
17,1
(215,4)

15,6
2,2
17,8
93,0

n.a.
-89,2%
-92,2%
3,9%
-143,2%

69,8
0,9
(2,1)
26,0
(1.851,3)
1.463,3
90,2
11,9
(15,6)

0,0
0,6
73,2
(3,9)
23,4

-100,0%
-33,3%
-100,0%
181,2%
-99,8%
n.a.
n.a.
-100,0%
-100,0%
-100,0%
n.a.
n.a.
-249,8%

38,7
8,1
221,4
(1.785,3)
1.463,3
90,2
89,2
(89,9)

0,0
40,7
38,7
(1.147,0)
(223,3)
158,4
1.074,8
35,3

-99,9%
402,5%
n.a.
-82,5%
-35,8%
n.a.
n.a.
-100,0%
-100,0%
-100,0%
n.a.
n.a.
-139,3%

-15,7%

42,6%

58,3 p.p.

-31,1%

31,0%

62,1 p.p.

(a) Resultado da variação cambial e não tem efeito caixa. É contabilizado na DRE, na rubrica despesa operacional. Foi
reconciliado para não causar distorção na análise do EBITDA.
(b) Tem efeito similar à depreciação e não tem efeito caixa. Foi reconciliado para não causar distorção na análise do EBITDA.
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