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FATO RELEVANTE

Enauta informa paralisação preventiva da produção
do Campo de Atlanta para inspeção e reparo de uma
tubulação da planta de processo do Petrojarl I
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2022
A Enauta Participações S.A. (“Companhia”, “Enauta”, B3:ENAT3) informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral a paralisação preventiva da produção do Campo de Atlanta para inspeção e reparo de uma linha
de produção do FPSO Petrojarl I. A Companhia está providenciando o reparo e a retomada da produção
de forma estável e segura. A avaliação inicial indica que o reparo deve ser feito no curto prazo.
Localizado na Bacia de Santos, o Campo de Atlanta é operado pela Enauta Energia S.A., subsidiária
integral da Companhia, que também detém 100% deste ativo.
A Companhia manterá o mercado informado dos acontecimentos relevantes relacionados ao assunto.
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 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, no qual
detém a operação com 100% de participação. 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 discloses preventive stoppage of production
at the Atlanta Field for inspection and repair of a
pipeline at the Petrojarl I process plant
Rio de Janeiro, January 13, 2022
Enauta Participações SA (“Company”, “Enauta”, B3:ENAT3) informs its shareholders and the market in
general of the preventive stoppage of production at the Atlanta Field for inspection and repair of a
production line of the FPSO Petrojarl I. The Company is providing the repair and resumption of production
in a stable and safe manner. The initial assessment indicates that the repair should be done in the short
term.
Located in the Santos Basin, the Atlanta Field is operated by Enauta Energia S.A., a wholly-owned
subsidiary of the Company, which also owns 100% of this asset.
The Company will keep the market informed of relevant developments related to the matter. For more
information, contact the Investor Relations area.

ABOUT ENAUTA
Enauta is one of the leading private companies in the exploration and production sector in Brazil. 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
100% 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.

Phone: 55 21 3509-5959 | E-mail: ri@enauta.com.br | www.enauta.com.br/ri

