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FATO RELEVANTE
– AUMENTO DE CAPITAL –

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2021 - Dommo Energia S.A. (“Dommo” ou “Companhia”), nos termos
do artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e da Resolução CVM nº 44/21, comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, em 22 de novembro de 2021, o Conselho de Administração aprovou aumento de capital,
cujos detalhes estão divulgados em Aviso aos Acionistas disponibilizado no site da Companhia e da Comissão
de Valores Mobiliários. Será garantido aos acionistas da Dommo o direito de preferência no aumento de capital,
conforme informações disponibilizadas no Aviso aos Acionistas acima referido.
O aumento de capital se deu dentro do limite do capital autorizado, no valor total de R$139.714.402,15 (cento e
trinta e nove milhões, setecentos e quatorze mil, quatrocentos e dois reais e quinze centavos), mediante
capitalização de créditos de determinados Credores, com a emissão privada de 199.591.999 (cento e noventa e
nove milhões, quinhentas e noventa e uma mil, novecentas e noventa e nove) novas ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, nos termos dos artigos 168, 170 e 171, §2º, todos da Lei das S/A.
O capital social da Companhia passará de R$457.498.170,71 (quatrocentos e cinquenta e sete milhões,
quatrocentos e noventa e oito mil, cento e setenta reais e setenta e um centavos), composto por 310.093.070
(trezentas e dez milhões, noventa e três mil e setenta) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal, para R$597.212.572,86 (quinhentos e noventa e sete milhões, duzentos e doze mil, quinhentos e
setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), composto por 509.685.069 (quinhentas e nove milhões, seiscentas
e oitenta e cinco mil e sessenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Para maiores informações a respeito do aumento de capital ora descrito, favor visitar o Aviso aos Acionistas
divulgado no website da Companhia, na Seção “Comunicados e Fatos Relevantes”.
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AVISO LEGAL
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.

RELAÇÕES COM INVESTIDORES
ri@dommoenergia.com.br
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