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FATO RELEVANTE

Aprovação do novo Plano de Desenvolvimento e da
prorrogação contratual por mais 11 anos permitirá
aumento das reservas do Campo de Atlanta
Rio de Janeiro, 19 de maio de 2022
A Enauta Participações S.A. (“Enauta”, “Companhia”, B3:ENAT3) informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral que foram aprovados hoje pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) o novo Plano de Desenvolvimento e a prorrogação contratual do contrato de concessão do Campo
de Atlanta por mais 11 anos. Com isso, o prazo da concessão, que era até 2033, foi prorrogado para 2044.
A aprovação está condicionada ao plano de atividades proposto pela Enauta, disponível na resolução de
diretoria no site da ANP. O plano prevê a entrada do Sistema Definitivo, inicialmente com seis poços,
chegando até dez poços em 2029.
“A aprovação do novo Plano de Desenvolvimento e da prorrogação contratual permite aumentar
consideravelmente o volume de petróleo a ser produzido no Campo, pois as reservas 2P podem crescer
significativamente”, comentou Décio Oddone, CEO da Enauta.
Divulgado em 17 de março de 2022, o extrato do Relatório de Certificação de Reservas de Atlanta de 31 de
dezembro de 2021 indica reservas 2P de 105,6 milhões de barris. Os recursos contingentes 2C são de 31,9
milhões de barris e estão sujeitos à referida prorrogação contratual. Esses volumes são candidatos a
serem promovidos à classe de reservas, o que será objeto de nova avaliação e certificação, a ser
divulgada oportunamente pela Companhia. De acordo com avaliação da área técnica da Companhia, as
reservas 2P terão um aumento superior a 35%, sujeito à futura certificação independente.
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

Approval of the new Development Plan and the
contractual extension for another 11 years allowing
an increase in reserves at the Atlanta Field
Rio de Janeiro, May 19th, 2022
Enauta Participações S.A. (“Enauta,” “Company,” B3:ENAT3) hereby informs its shareholders and the
market in general that today the National Agency of Petroleum, Natural Gas and Fuel (ANP) approved the
new Development Plan and the contractual extension of the Atlanta Field’s concession agreement for 11
years. Thus, the concession term, valid until 2033, was extended to 2044. The approval is subject to the
activities plan proposed by Enauta, available in the board resolution on the ANP website. The plan
foresees the entry of the Full Development System, firstly with six wells, reaching 10 wells in 2029.
“The approval of the new Development Plan and the contractual extension allow to substantially increase
the volume of oil to be produced in the Field, as 2P reserves may grow substantially”, affirmed Mr. Décio
Oddone, Enauta’s CEO.
On March 17, 2022, the Atlanta’s Reserves Certification Report statement dated December 31, 2021, was
released, indicating 2P reserves of 105.6 million barrels. The 2C contingent resources are 31.9 million
barrels, and are subject to referred contractual extension. These volumes are candidates to be promoted
to the reserves class, which shall be the purpose of a new evaluation and certification, to be appropriately
released by the Company. According to an assessment by the Company's technical department, 2P
reserves will increase by more than 35%, subject to future independent certification.
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.
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