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FATO RELEVANTE

Início da parada programada no Campo de Atlanta
Rio de Janeiro, 01 de julho de 2022
A Enauta Participações S.A. (“Companhia”, “Enauta”, B3:ENAT3) informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral que teve início hoje a parada programada no Campo de Atlanta, com retorno estimado em
agosto.
Conforme já divulgado ao mercado, essa parada tem por objetivo atender às exigências normativas do
Ministério do Trabalho, bem como preparar o FPSO para a sua recertificação pela DNV (Det Norske
Veritas), visando à extensão dos contratos de Afretamento e de Operação e Manutenção (O&M) do FPSO
Petrojarl I por até dois anos.
A Enauta optou por realizar uma parada única para a realização combinada das atividades, permitindo
reduzir o tempo necessário. Uma vez obtida a recertificação, a extensão contratual do FPSO permitirá a
operação contínua da produção até a entrada do Sistema Definitivo de Produção, previsto para meados
de 2024.
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

Scheduled downtime commences in Atlanta Field
Rio de Janeiro, July 01, 2022
Enauta Participações S.A. (“Company,” “Enauta,” B3:ENAT3), informs its shareholders and the market in
general that the Atlanta Field commences today its scheduled downtime with estimated return in August.
As already disclosed to the market, this downtime aims at complying with the Ministry of Labor’s
normative requirements, as well as prepare the FPSO to be re-certified by DNV (Det Norske Veritas), with
regards to a two-year extension of Chartering, Operation & Maintenance (O&M) agreements of FPSO
Petrojarl I.
Enauta opted for a single downtime for a combined execution of activities, thus, allowing to substantially
reduce the time necessary. Once obtained the re-certification, the FPSO’s contractual extension will
enable the production’s continued operation until the entry of the Production Full Development System,
foreseen by mid-2024.
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, having invested heavily in improving good governance and compliance practices. For more information,
visit us at www.enauta.com.br.
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