Enauta Participações S.A. | CNPJ/MF nº 11.669.021/0001-10 | Publicly-held Company

FATO RELEVANTE

Reapresentação Espontânea das Demonstrações
Financeiras de 2021
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2022
A Enauta Participações SA (“Companhia”, “Enauta”, B3: ENAT3) informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral que o Conselho de Administração da Companhia autorizou a reapresentação espontânea de
suas demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 para
retificar a classificação de determinadas rubricas nas Demonstrações do Fluxo de Caixa e do Valor
Adicionado, bem como de divulgações de notas explicativas específicas, conforme divulgado na nota
explicativa 2.30. As demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, serão objeto de rerratificação
até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2023 e foram reapresentadas conforme
Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativas e Retificação de Erro e
IAS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.
Os ajustes identificados não produziram impactos no balanço patrimonial, demonstrações de resultado
abrangente, demonstrações das mutações do patrimônio líquido e demonstrações do resultado do
exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Os itens ajustados foram os seguintes:
I – Reclassificação, na Demonstração do Fluxo de Caixa, da Provisão de Abandono Assumida em
Combinação de Negócios
A Companhia alterou a classificação da provisão de abandono assumida em combinação de negócio com
efeito caixa para atividade de investimento, ao invés de atividade de financiamento.
II – Reclassificação, na Demonstração do Fluxo de Caixa, da Variação Cambial sobre Caixa e equivalente
de caixa em moeda estrangeira
A Companhia passou a destacar o efeito da variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa em
moeda estrangeira dos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.
III – Classificação, na Demonstração do Valor Adicionado, de despesas relacionadas a juros, aluguéis e
despesas bancárias
A Companhia reclassificou os valores de R$ 68,7 milhões, R$ 1,0 milhão e R$ 22,2 milhões, correspondentes
a despesas de juros, aluguéis e bancárias, respectivamente, anteriormente classificados na rubrica de
Variação Cambial/Monetária.
IV – Reclassificação, na Demonstração do Valor Adicionado, da remuneração de capitais próprios
A Companhia divulgou os dividendos distribuídos e lucros retidos em uma única linha de remuneração
de capitais próprios. A versão reapresentada inclui a composição desses valores.
Adicionalmente, (i) na nota de investimentos (nota 13), os valores do ativo total e da receita da investida
indireta AFBV, anteriormente divulgados, foram editados e atualizados; (ii) na nota de arrendamentos
(nota 16) houve a inclusão da taxa de desconto, fluxos nominais e reais e composição dos ativos
subjacentes no que se refere aos direitos de uso e passivos de arrendamentos; (iii) na nota de
compromissos (nota 27) houve a inclusão de quadro com o fluxo de pagamento futuro referente aos
compromissos assumidos pela Companhia; (iv) na nota de instrumentos financeiros (nota 28) foi realizada
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a inclusão de quadro com a composição dos contratos de hedge em aberto e informações suplementares,
como a designação e risco objeto do hedge, relação econômica e efetividade; e (v) na nota de plano de
outorga de opções de compra de ações (nota 29 (iii)) o quadro referente ao plano de remuneração de
ações foi editado para refletir os planos vigentes, ações outorgadas, exercíveis e não exercíveis.
Adicionalmente, foram efetuados aprimoramentos nas divulgações das notas explicativas de principais
políticas contábeis (nota 2.4, 2.10, 2.11, 2.24), contas a receber (nota 6), caixa restrito (nota 11),
investimentos (nota 13), imobilizado (nota 14), arrendamento (nota 16), empréstimos (nota 17), provisão
de abandono (nota 19), gastos exploratórios para extração de petróleo e gás (nota 23), outras receitas
(despesas) operacionais liquidas (nota 24), resultado financeiro (nota 25), informações adicionais sobre
atividades de exploração e produção de petróleo e gás (nota 26 (c)), compromissos (nota 27),
instrumentos financeiros (nota 28), plano de outorga de opções de compra de ações (nota 29 (iii), e
informações adicionais ao fluxo de caixa (nota 33).
A divulgação dos eventos subsequentes (nota 35) foi atualizada até a data de autorização das
demonstrações financeiras reapresentadas.
As retificações dos procedimentos contábeis mencionados visam o alinhamento com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) e este ajuste
não altera os valores de dividendos distribuídos no exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
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. 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

Voluntary Restatement of 2021 Financial Statements
Rio de Janeiro, June 17th, 2022
Enauta Participações S.A. (“Company,” “Enauta,” B3:ENAT3) informs its shareholders and the market in
general that the Company’s Board of Directors authorized the voluntary restatement of its financial
statements for the fiscal year ended December 31, 2021, to rectify the classification of certain lines of the
Statements of Cash Flows and Value-Added, also the disclosure of specific notes to the financial
statements, such as Note 2.30. The parent company, and consolidated financial statements, shall be the
purpose of re-ratification at the Company’s Annual Shareholders Meeting of 2023, and were restated
pursuant to Technical Pronouncement CPC 23 – Accounting Policies, Changes in Estimates, Error
Rectification and IAS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.
The adjustments identified did not produce effects on the balance sheet, comprehensive income
statement, statements of changes in shareholders’ equity, and income statement for the fiscal year ended
December 31, 2021. The items adjusted were as follows:
I – Reclassification, in the Cash Flow Statement, of provision for abandonment assumed in a business
combination.
The Company altered the classification of provision for abandonment assumed in a cash-effect business
combination to investment activity, instead of financing activity.
II –Reclassification, in the Cash Flow Statement, of foreign exchange variation over cash and cash
equivalents denominated in foreign currency.
The Company now highlights the effect of foreign exchange variation over cash and cash equivalents
denominated in foreign currency from cash flows of operating, investments and financing activities.
III – Classification in the Value-Added Statement, of expenses referring to interest rates, rentals, and
banking expenses.
The Company reclassified the amounts of R$68.7 million, R$1.0 million, and R$22.2 million, corresponding
to interest, rentals, and banking expenses, respectively, previously classified under Foreign
Exchange/Monetary Variation.
III – Reclassification, in the Value-Added Statement, of equity capital remuneration.
The Company disclosed the dividends distributed and earnings retained in a single line of equity capital
remuneration. The restated version includes these amounts.
In addition, (i) the note of investments (Note 13), indirect investee AFBV’s total assets, and revenue
amounts, previously disclosed, were edited and updated; the note of leasing (Note 16) included a
discount rate, nominal and actual flows, also the composition of underlying assets referring to the right
of use and leasing liabilities; (iii) the note of commitments (Note 27), included a chart with the flow of
future payments referring to commitments assumed by the Company; (iv) the note of financial
instruments (note 28) included a chart of outstanding hedge agreements and additional information, such
as designation and risk purpose of hedge, economic relation e effectiveness; and (v) the note of stock
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option plan (Note 29 (iii)), the chart referring to the share compensation plan was edited to reflect
effective plans, shares granted, exercisable and not exercisable.
In addition, the Company improved disclosures of notes of key accounting policies (Notes 2.4, 2.10, 2.11,
2.24), accounts receivable (Note 6), restricted cash (Note 11), Investments (Note 13), property, plant, and
equipment (Note 14), leasing (Note 16), loans (Note 17), provision for abandonment (Note 19), exploratory
expenses for oil and gas extraction (Note 23), other operating income (expenses), net (Note 24), financial
income (Note 25), additional information about oil and gas exploration and production activities (Note 26
(c)), commitments (Note 27), financial instruments (Note 28), stock option plan (Note 29 (iii), and cash flow
additional information (Note 33).
The disclosure of subsequent events (Note 35) was updated until the date of authorization of restated
financial statements.
Rectifications of aforementioned accounting procedures aim the conformity with the accounting
practices adopted in Brazil and the international financial reporting standards (IFRS) and this adjustment
does not alter dividends distributed in the fiscal year ended on December 31, 2021.
For further information, please contact the Investor Relations area.

ABOUT ENAUTA
Enauta is one of the leading private companies in the oil and gas 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 50% 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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