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FATO RELEVANTE 

Enauta celebra contrato de alienação de sua 
participação no Campo de Manati 
 

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2020 

A Enauta Participações S.A. (“Companhia”, B3:ENAT3) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral 
que, na noite de 14 de agosto de 2020, sua controlada Enauta Energia S.A. (“Enauta Energia”) celebrou 
contrato de alienação da totalidade de sua participação (45%) no Campo de Manati para a Gas Bridge S.A.  
 
O negócio está sujeito a uma série de condições precedentes. 
 
Pela alienação de sua parcela no ativo (incluindo o fundo de abandono), caso superadas as condições 
contratuais, a Companhia fará jus a um valor de R$560 milhões, que pode ser aumentado dependendo de 
certos eventos e condições regulatórias e comerciais. 
 
É importante notar que, nos termos do acordo, o fluxo de caixa referente ao Campo de Manati remanescerá 
com a Enauta Energia até 31 de dezembro de 2020.  
 
Estima-se que todos os atos necessários para a conclusão do contrato, incluindo-se o pagamento do preço 
de compra, sejam realizados até 31 de dezembro de 2021.  
 
A Companhia manterá o mercado informado de acontecimentos relevantes relacionados ao assunto. 
 
Para informações adicionais, entrar em contato com a área de Relações com Investidores da Companhia. 

 

 
 

SOBRE A ENAUTA 

A Enauta é uma das principais empresas de controle privado do setor de exploração e produção no Brasil. Com 
investimento em tecnologia, compromisso com a segurança e responsabilidade com o meio ambiente, nosso time de 
experts trabalha focado para prover a energia que impulsiona a sociedade. 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 50% 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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