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FATO RELEVANTE

Enauta informa retorno da produção no Campo de
Atlanta
- Enauta informa a descontinuidade da divulgação de projeções Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2022
A Enauta Participações S.A. (“Companhia”, “Enauta”, B3:ENAT3) informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral, em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 13 de janeiro de 2022 e ao Comunicado ao
Mercado do dia 20 de janeiro de 2022, o retorno da produção de um dos poços do Campo de Atlanta, após
paralisação preventiva para inspeção e reparo de uma linha de produção do FPSO Petrojarl I. A partida
do segundo poço aguarda identificação e reparo de falha do sistema elétrico. No momento, o Campo está
produzindo cerca de 4 mil barris de óleo por dia.
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 Enauta também informa que, em atenção ao disposto no Parágrafo 4º do Artigo 157 da Lei nº 6.404/76
e na Resolução CVM nº 44/2021, decidiu pela descontinuidade da divulgação de projeções sobre o
desempenho futuro da Companhia (Guidance), anteriormente apresentada no Item 11 de seu Formulário
de Referência, visto que a prática de divulgação de projeções não tem se mostrado eficaz. A Companhia
continuará informando o mercado, de forma transparente, sobre suas perspectivas, conforme a
regulamentação vigente do Novo Mercado, B3 e CVM.
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 resumes production in the Atlanta Field
- Enauta discontinues disclosure of projections Rio de Janeiro, January 24th, 2022
Enauta Participações S.A. (“Company”, “Enauta”, B3:ENAT3) hereby informs its shareholders and the
market in general, further to the Material Fact released on January 13rd, 2021 and the Notice to the Market
released on January 20th, 2021, that it has resumed production in the Atlanta Field after the preventive
stoppage for inspection and repair of a production line of FPSO Petrojarl I. The start of the second well
awaits identification and repair of electrical system failure. The Field is producing around 4,000 barrels
of oil per day.
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.
Enauta also announces that, pursuant to paragraph 4 of article 157 of Law 6,404/76 and CVM Resolution
44/202, it has decided to discontinue the disclosure of projections of the Company’s future performance
(Guidance), which used to be presented in Item 11 of its Reference Form, as the practice of disclosing
projections has not been effective. The Company will continue informing the market, in a transparent
manner, of its prospects, pursuant to current Novo Mercado, B3 and CVM regulations.
The Company will keep the market informed of relevant developments related to the matter. 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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