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FATO RELEVANTE

Enauta assina contrato para estender a duração do
Sistema de Produção Antecipada do Campo de
Atlanta
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2022
A Enauta Participações S.A. (“Enauta”, “Companhia”, B3:ENAT3) informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral que a Enauta Energia S.A., subsidiária integral da Companhia, assinou com a Petrojarl I
Production As. e a Altera Petrojarl I Serviços de Petróleo Ltda. (em conjunto “Altera”) a extensão dos
contratos de afretamento e de Operação e Manutenção (O&M) do FPSO Petrojarl I para o Sistema de
Produção Antecipada (“SPA”) do Campo de Atlanta.
Os contratos terão duração adicional de até dois anos, passando seu término de maio de 2023 para maio
de 2025. O custo para adequação da unidade será de US$ 30 milhões. A extensão está condicionada à
obtenção de Certificado da DNV (Det Norske Veritas), a ser emitido antes do término do contrato atual.
“Esse novo prazo promove a continuidade operacional do Campo de Atlanta e poderá permitir a operação
temporária e simultânea do SPA e do Sistema Definitivo, se sancionado, otimizando o tempo de
transferência dos poços do FPSO Petrojarl I para o novo FPSO do Sistema Definitivo. Outro ganho da
extensão é a manutenção do fluxo de caixa operacional de Atlanta por mais de um ano, uma vez que
poderá ser evitada a interrupção da produção entre o final do SPA e o início da operação do SD. Além
disso, a ampliação da capacidade de tratamento de água reduzirá futuras restrições da planta de
produção existente”, comentou Carlos Mastrangelo, Diretor de Operações da Companhia.
Está prevista uma interrupção da produção por 35 dias para a realização de manutenções em
equipamentos que precisam estar desligados. A Enauta está trabalhando para que essas atividades sejam
executadas concomitantemente com as paradas periódicas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho,
reduzindo assim a necessidade de paralisações adicionais.
O processo de licitação do FPSO e demais equipamentos para o SD de Atlanta continua conforme
planejado. A Enauta está avaliando as propostas recebidas visando a sanção definitiva do projeto (Final
Investment Decision - FID) no primeiro trimestre de 2022 e o início da produção do SD em meados de
2024.
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.
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 signs agreement to extend the duration of
the Early Production System of the Atlanta Field
Rio de Janeiro, January 19th, 2022
Enauta Participações S.A. (“Enauta”, “Company”, B3:ENAT3) hereby informs its shareholders and the
market in general that Enauta Energia S.A., a wholly owned subsidiary of the Company, has signed
agreements with Petrojarl I Production As. and Altera Petrojarl I Serviços de Petróleo Ltda. (jointly,
"Altera”) to extend the charter, Operation and Maintenance (O&M) of FPSO Petrojarl I for the Early
Production System (“EPS”) of the Atlanta Field.
The agreements will have an additional duration of up to two years, and their expiration was extended
from May 2023 to May 2025. The cost to adapt the unit will be US$30 million. The extension is contingent
upon the issue of the DNV (Det Norske Veritas) Certificate before the expiration of the current agreement.
“This new term promotes the operational continuity of the Atlanta Field and may enable the temporary
and simultaneous operation of the EPS and the Definitive System, if approved, optimizing the transfer
time of FPSO Petrojarl I wells to the new FPSO of the Definitive System. Another gain from the extension
is the maintenance of Atlanta’s operating cash flow for more than a year, since the interruption of
production between the end of the EPS and the startup of the DS may be avoided. In addition, the increase
in water treatment capacity will reduce future restrictions of the existing production plant,” said Carlos
Mastrangelo, the Company’s COO.
A 35-day production stoppage is planned so maintenance can be carried out on equipment that needs to
be turned off. Enauta is working to ensure that these activities are carried out at the same time as the
periodic stoppages established by the Ministry of Labor, thus reducing the need for additional downtime.
The bidding process for the FPSO and other equipment for the DS of Atlanta continues as planned. Enauta
is evaluating the proposals received in order to make its Final Investment Decision - FID in the first quarter
of 2022 and begin production in the DS in mid-2024.
Located in the Santos Basin, the Atlanta Field is operated by Enauta Energia S.A., a wholly owned
subsidiary of the Company, which also has a 100% interest in this asset.
For further information, please 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/ir

