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FATO RELEVANTE
Eneva firma contrato de fornecimento de GNL para a Suzano S.A.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 2022 – ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”) (B3: ENEV3), em atendimento
ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e às disposições da Resolução
CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que firmou, com a
Suzano S.A. (“Suzano”), um contrato para fornecimento de gás natural liquefeito (GNL) às instalações
industriais desta, localizadas na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão (“Contrato”).
O Contrato tem vigência de 10 anos a partir do início do fornecimento comercial, previsto para o primeiro
semestre de 2024.
A Companhia suprirá o GNL a partir de suas concessões na Bacia do Parnaíba, onde será instalada uma unidade
de liquefação de gás natural com capacidade instalada de 300.000 m3/dia e investimento estimado de R$ 530
milhões, destinada majoritariamente para atender Suzano e novos potenciais clientes na região.
O Contrato é um marco na consolidação da estratégia da Eneva para a ampliação das opções de monetização
de gás natural, com expansão das atividades da Companhia passando a incluir a comercialização de GNL em
pequena escala para terceiros.
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MATERIAL FACT
Eneva signs LNG supply contract for Suzano S.A.
Rio de Janeiro, May 25, 2022 - ENEVA S.A. ("ENEVA" or "Company") (B3: ENEV3), in compliance with the
provisions of article 157, paragraph 4 of Law 6,404/76, as amended, and the provisions of CVM Resolution 44,
dated August 23, 2021, announces to its shareholders and the market in general that today it signed with
Suzano S.A. ("Suzano") a contract for the supply of liquefied natural gas (LNG) to Suzano’s industrial facilities
located in the city of Imperatriz, State of Maranhão ("Contract").
The Contract is valid for 10 years from the start of commercial supply, scheduled for the first half of 2024.
The Company will supply the LNG from its concessions in the Parnaíba Basin, where a natural gas liquefaction
unit, with installed capacity of 300,000 m³/day, will be installed. Investment is estimated at R$530 million,
mostly directed to Suzano and to new potential customers in the region.
The Contract is a milestone in the consolidation of Eneva's strategy to expand its natural gas monetization
options, with the expansion of the Company's activities to include the commercialization of small scale LNG to
third parties.
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