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FATO RELEVANTE

Término do acordo de exclusividade para a venda de
participação do Campo de Atlanta
Rio de Janeiro, 22 de maio de 2022
A Enauta Participações S.A. (“Companhia”, “Enauta”, B3:ENAT3), em continuidade ao Fato Relevante de 30
de março de 2022, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que informou à Karoon Energy
Ltd (“Karoon”) que, em resposta à solicitação de extensão do período de exclusividade para venda de
50% de participação no Campo de Atlanta, que terminaria em 31 de maio de 2022, decidiu não prorrogar
as negociações exclusivas.
Em 21 de maio de 2022, a Karoon enviou uma notificação de término antecipado desse período.
Com a execução de todos os grandes contratos houve uma diminuição dos riscos de implantação do
Sistema Definitivo (SD) de Atlanta. Além disso, avançaram as atividades para extensão do Sistema de
Produção Antecipada (SPA) até 2024.
A Companhia entende que esses movimentos, combinados com a valorização do preço do petróleo,
aumentaram o potencial de geração de valor do projeto. Dessa forma, a venda de participação, nos
termos propostos, não geraria valor para os acionistas. O SD representa hoje a melhor oportunidade de
crescimento e de rentabilidade na carteira de projetos da Enauta.
Localizado na Bacia de Santos, o Campo de Atlanta é operado pela Enauta, 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

Termination of the exclusiveness agreement for the
sale of a working interest in the Atlanta Field
Rio de Janeiro, May 22nd, 2022
Enauta Participações S.A. (“Company,” “Enauta,” B3:ENAT3), in continuity of the Material Fact released on
March 30th, 2022, informs its shareholders and the market in general that informed Karoon Energy Ltd
(“Karoon”), in response to its request to extend the exclusiveness period for the sale of 50% interest in
the Atlanta Field, which would end on May 31, 2022, decided not to extend the exclusive negotiations.
On May 21, 2022, Karoon sent a notice of an early termination of this period.
With the execution of all major contracts, there was a reduction in the risks of implementing the Full
Development System (FDS) in Atlanta Field. In addition, activities to extend the Early Production System
(EPS) by 2024 have advanced.
The Company understands that these movements, coupled with oil price appreciation, increased the
value creation potential of the project. Therefore, the sale of interest, under the proposed terms, would
not create value for the shareholders. The FDS currently shows the best growth and profitability
opportunity in Enauta’s project portfolio.
Located in the Santos Basin, the Atlanta Field is operated by Enauta, 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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