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FATO RELEVANTE

Enauta compra FPSO para o Sistema Definitivo do
Campo de Atlanta
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2022
A Enauta Participações S.A. (“Enauta”, “Companhia”, B3:ENAT3) informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, em continuidade ao Fato Relevante divulgado ao mercado em 5 de março de 2021, informa
que, através de uma subsidiária indireta, celebrou contrato de compra do FPSO OSX-2 para o Sistema
Definitivo (SD) do Campo de Atlanta. A conclusão da aquisição, que será comunicada por meio de Fato
Relevante e está condicionada ao cumprimento das condições contratuais acordadas, deve ocorrer no
primeiro trimestre de 2022.
“A aquisição do FPSO é mais um passo importante para a concretização do Sistema Definitivo de Atlanta.
Os termos negociados permitem que o projeto venha a ter um breakeven baixo e um retorno atraente.
Se tivermos sucesso na sanção do projeto, a produção de Atlanta chegará à casa dos 50 mil barris de óleo
por dia a partir de 2024, gerando expressivo valor para os nossos acionistas”, comentou Décio Oddone,
CEO da Companhia.
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 buys FPSO for the Definitive System of the
Atlanta Field
Rio de Janeiro, January 24th, 2022
Enauta Participações S.A. (“Enauta”, “Company, B3:ENAT3) hereby informs its shareholders and the market
in general, further to the Material Fact released on March 5th, 2021, that it has entered into an agreement
through an indirect subsidiary for the purchase of FPSO OSX-2 for the Definitive System (DS) of the Atlanta
Field. The completion of the acquisition, which will be communicated through a Material Fact and is
contingent on compliance with the agreed contractual conditions, should occur in the first quarter of
2022.
“The acquisition of FPSO is another important step towards the implementation of the Definitive System
of the Atlanta Field. The negotiated terms allow the project to have a low breakeven and attractive returns.
If we are successful in sanctioning the project, Atlanta’s production will reach around 50 thousand barrels
of oil per day as of 2024, creating substantial value for our shareholders,” said Décio Oddone, the
Company’s CEO.
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, having invested heavily in improving good governance and compliance practices. For more information,
visit us at www.enauta.com.br.
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