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FATO RELEVANTE

Enauta informa interrupção temporária para
pequeno reparo em uma linha de produção do poço
7-ATL-2HP-RJS no Campo de Atlanta
Rio de Janeiro, 17 de maio de 2022
A Enauta Participações S.A. (“Enauta”, “Companhia”, B3:ENAT3) informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, de madrugada, foi interrompida temporariamente a produção do poço 7-ATL-2HP-RJS, que
vinha produzindo cerca de 3.300 barris por dia. A interrupção se deve a um pequeno reparo em uma linha
de produção na superfície.
Neste momento, o Campo de Atlanta está operando com produção da ordem de 8.500 barris de óleo por
dia. A Companhia estima que o reparo esteja concluído ainda hoje ou nos próximos dias, o que permitirá
o retorno da produção do poço.
A Companhia manterá o mercado informado dos acontecimentos relevantes. 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 reports temporary interruption due to a
minor repair in the production line of well 7-ATL2HP-RJS in the Atlanta Field
Rio de Janeiro, May 17th, 2022
Enauta Participações S.A. (“Enauta”, “Company”, B3:ENAT3) informs its shareholders and the market in
general that, at dawn, production was temporarily interrupted at well 7-ATL-2HP-RJS, which had been
producing around 3,300 barrels per day. The interruption is due to a minor repair in a production line on
the surface.
At the moment, the Atlanta Field is operating with production of around 8,500 barrels of oil per day. The
Company estimates that the repair will be completed in the next few days, which will allow the well's
production to resume.
The Company will keep the market informed of relevant events. For more information, please contact the
Investor Relations team.

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.
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