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FATO RELEVANTE 

Enauta informa aprovação pela ANP da constituição 
das garantias para assumir 100% do Campo de 
Atlanta, o que dobrará sua produção de petróleo 
 

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2021 

 
A Enauta Participações S.A. (“Enauta”, “Companhia”, B3:ENAT3) informa aos seus acionistas e ao mercado 
em geral que a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (“ANP”) aprovou a modalidade de 
garantia corporativa como instrumento de garantia financeira de descomissionamento do Campo de 
Atlanta. Nos próximos dias, ocorrerá a assinatura do aditivo ao Contrato de Concessão pela agência, 
concluindo-se então a transferência de 50% dos direitos e obrigações de exploração, desenvolvimento e 
produção de petróleo e gás natural do Campo.   

Com a assinatura do aditivo ao Contrato de Concessão, a Companhia passará a reconhecer a totalidade 
dos resultados de Atlanta em suas demonstrações financeiras. Assim, a Enauta, que detém metade da 
produção de petróleo do Campo, passará a reportar a totalidade de cerca de 18 mil barris por dia, 
atualmente, volume recorde para a Companhia. Para 2021, a projeção de produção média para o Campo 
segue em 14 mil barris de óleo por dia, com margem de variação positiva ou negativa de 10% quando 
verificada a média diária em base anual. 

Conforme fato relevante divulgado em 21 de dezembro de 2020, o acordo assinado com a Barra Energia 
do Brasil Petróleo e Gás Ltda. (“Barra Energia”) prevê a transferência de US$ 43,9 milhões para a Enauta 
Energia, referente às operações de abandono futuro dos três poços e ao descomissionamento das 
facilidades existentes no Campo. O recebimento desse valor ocorrerá após a assinatura do aditivo ao 
Contrato de Concessão. 

Décio Oddone, CEO da Enauta, comentou: “Com a transferência definitiva do Campo, daremos mais um 
passo importante para aumentar a geração de caixa da Companhia. Logo teremos os três poços em 
produção, o que permitirá atender à demanda pelo óleo de Atlanta em um ambiente positivo de preços. 
Além disso, continuamos trabalhando ativamente para implementar o Sistema Definitivo, o que 
possibilitará manter a produção e a geração de caixa da empresa em níveis mais elevados por um longo 
período de tempo”. 

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 

Enauta informs approval by ANP of the constitution 
of guarantees to take over 100% stake in Atlanta 
Field, doubling its oil production  
 

Rio de Janeiro, June 25th, 2021 

 
Enauta Participações S.A. (“Enauta”, “Company”, B3:ENAT3) announces to its shareholders and the market 
in general that the Brazilian Oil, Gas and Biofuels Agency (“ANP”) approved the corporate guarantee 
arrangement as the financial guarantee instrument for the decommissioning of the Atlanta Field. Over 
the next few days, the amendment to the Concession Agreement will be signed by ANP, thus concluding 
the transfer of 50% of the rights and obligations for the exploration, development and production of oil 
and natural gas in the Field. 

After the amendment to the Concession Agreement, the Company will start recognizing Atlanta’s full 
results in its financial statements. Enauta, which holds half of the Field's oil output, will then report the 
entire production, now at nearly 18,000 barrels per day, which is an all-time high volume for the Company. 
The Field’s estimated average production for 2021 remains at 14,000 barrels of oil per day, plus or minus 
10% (ten percent) when the daily average is verified on an annual basis.   

According to the material fact disclosed on December 21st, 2020, the agreement entered into with Barra 
Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. (“Barra Energia”) provides for the transfer of US$43.9 million to 
Enauta Energia, related to the future abandonment of operations for the three wells and the 
decommissioning of existing facilities in the Field. This amount will be received upon signing of the 
amendment to the Concession Agreement. 

Décio Oddone, Enauta’s CEO, commented: “Upon conclusion of the transfer of Atlanta Field, we are taking 
another important step towards increasing the Company’s cash generation. We will soon have three 
producing wells, which will enable us to meet the demand for Atlanta oil under a benign price 
environment. In addition, we are actively pursuing the implementation of the Full Development System 
in order to maintain our production and cash generation at higher levels for a long period”. 

For further information, please contact the Investor Relations division. 

 
 

 

ABOUT ENAUTA 

Enauta is one of the leading privately controlled companies in the E&P 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 deep waters of the Santos Basin. Listed on the Novo Mercado segment of 

B3 since 2011, under the ticker symbol ENAT3, Enauta is committed to business sustainability, having invested heavily in improved 

compliance and governance practices. For more information, visit us at www.enauta.com.br. 
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