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PRODUÇÃO MENSAL DE PETRÓLEO 

– JUNHO 2020 – 

 

Rio de Janeiro, 2 de julho de 2020 - Dommo 

Energia S.A. informa ao mercado que a produção de 

óleo do Campo de Tubarão Martelo (“TBMT”), 

operado pela companhia, alcançou 175.619 barris em 

junho de 2020.  

 

O preço de referência1 mais recente fixado pela ANP 

para TBMT é de USD 23,98 por barril (ref. 05/2020). 

 

TBMT: Produção nos últimos três meses 

 

MONTHLY OIL PRODUCTION 

– JUNE 2020 – 

 

Rio de Janeiro, July 2, 2020 - Dommo Energia S.A. 

announces to the market that the oil production from 

Tubarão Martelo Field (“TBMT”), operated by the 

company, reached 175,619 barrels in June 2020.  

 

 

The most recent reference price1 set by the ANP for 

TBMT is USD 23.98 per barrel (ref. 05/2020). 

 

TBMT: Production in the last three months 

 

 

 

 

Eduardo Yuji Tsuji 

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 

DOMMO ENERGIA S.A  

 

1 conforme requerido pela lei 8.420/2019 (DOE 02.09.2019) / as required by Law 8.420/2019 (DOE 02.09.2019)  

http://www.anp.gov.br/images/royalties-outras-participacoes/preco_referencia_petroleo/memoria-calculo/2020/memoria-calculo-fev-2020.pdf
http://www.anp.gov.br/images/royalties-outras-participacoes/preco_referencia_petroleo/memoria-calculo/2020/memoria-calculo-fev-2020.pdf
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DISCLAIMER 
Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos 

futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos 

administradores da Dommo Energia S.A. (“Companhia”) sobre 

condições futuras da economia, além do setor de atuação, do 

desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre 

outros. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", 

"pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como 

outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, 

evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela 

Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados 

futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das 

operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e 

o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui 

contidas. Em nenhuma hipótese a Companhia ou seus 

conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão 

responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) 

por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com 

base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, 

e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A 

Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões 

à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. A 

Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores 

de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças 

entre as afirmações e os resultados reais. Esta apresentação não 

contém todas as informações necessárias a uma completa 

avaliação de investimento na Companhia. Cada investidor deve 

fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, para 

tomada de decisão de investimento. Os valores informados para o 

período corrente em diante são estimativas ou metas. 

Adicionalmente, esta apresentação contém alguns indicadores 

financeiros que não são reconhecidos pelo BR GAAP ou IFRS. 

Esses indicadores não possuem significados padronizados e 

podem não ser comparáveis a indicadores com descrição similar 

utilizados por outras companhias. Nós fornecemos estes 

indicadores porque os utilizamos como medidas de performance da 

companhia; eles não devem ser considerados de forma isolada ou 

como substituto para outras métricas financeiras que tenham sido 

divulgadas em acordo com o BR GAAP ou IFRS. 

DISCLAIMER 
These presentations may contain forward-looking statements. Such 

forward-looking statements only reflect expectations of Dommo 

Energia S.A. (“Company”) managers regarding future economic 

conditions, as well as the Company's performance, financial 

performance and results, among others. The terms "anticipates", 

"believes", "expects", "predicts", "intends", "plans", "projects", 

"objective", "should", and similar terms, which evidently involve risks 

and uncertainties that may or may not be anticipated by the 

Company and therefore are not guarantees of future results of the 

Company and therefore, the future results of the Company's 

operations may differ from current expectations and the reader 

should not rely exclusively on the information herein presented. 

Under no circumstances shall the Company or its directors, officers, 

representatives or employees be liable to any third parties (including 

investors) should they make decisions or investments or carry out 

business acts based on the information and statements presented 

herein, nor shall the Company be liable for any indirect damages, 

loss of profit, or similar consequences thereof. The Company does 

not undertake to update the presentations and forecasts in the light 

of new information or its future developments. The Company does 

not intend to provide shareholders with any revised versions of the 

statements or analysis of the differences between these statements 

and actual results. This presentation does not contain all the 

necessary information for a complete investment assessment on the 

Company. Investors should carry out their own assessments, 

including of the associated risks, before making an investment 

decision. The figures reported for the current period onwards are 

estimates or targets. These indicators do not have standardized 

meanings and may not be comparable to indicators with a similar 

description used by others. We provide these indicators because we 

use them as measures of company performance; they should not be 

considered in isolation or as a substitute for other financial metrics 

that have been disclosed in accordance with BR GAAP or IFRS. 
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