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FATO RELEVANTE

Enauta informa sobre ações dadas em garantia pelo
acionista controlador
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2019
A Enauta Participações S.A. (“Companhia”, “Enauta”, B3: ENAT3), com fundamento no artigo 157, §3º da Lei 6.404/76
e na Instrução CVM nº 358/02, vem a público informar que, em 26 de agosto de 2019, seu acionista controlador Queiroz
Galvão S.A. (“QGSA”) celebrou Instrumento Particular de Acordo Global de Reestruturação e Outras Avenças (“Acordo”)
com alguns de seus credores. Em razão do referido Acordo, houve o estabelecimento dos seguintes gravames sobre as
ações de emissão da Companhia detidas pela QGSA: (i) alienação fiduciária de 78.616.957 ações de emissão da
Companhia; (ii) alienação fiduciária, sob condição suspensiva, de 55.422.213 ações de emissão da Companhia; e (iii)
penhor, em segundo grau, de 33.420.121 ações de emissão da Companhia. O total das ações representa 63% das ações
de emissão da Companhia. Segundo as informações recebidas da QGSA, não há qualquer disposição relacionada a
direitos políticos ou patrimoniais que causem impacto na Enauta.
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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MATERIAL FACT

Enauta informs on shares held in guarantee by its
controlling shareholder
Rio de Janeiro, August 27th, 2019
Enauta Participações S.A. ("Company",”Enauta”, B3: ENAT3), according to Article 157, Paragraph 3 of Law No. 6,404/76
and CVM Ruling No. 358/02, hereby publicly discloses that, on this date, its controlling shareholder Queiroz Galvão S.A.
(“QGSA”) executed a Private Instrument of Global Restructuring Agreement and Other Covenants (“Agreement”) with
some of its creditors. As a result of this Agreement, the following liens were established on the Company's shares held
by QGSA: (i) chattel mortgage involving fiduciary ownership (alienação fiduciária) of 78,616,957 shares issued by the
Company; (ii) chattel mortgage involving fiduciary ownership (alienação fiduciária), subject to condition precedent, of
55,422,213 shares issued by the Company; and (iii) pledge, in second degree, of 33,420,121 shares issued by the
Company. The total number of shares subject to such liens represents 63% of all shares issued by the Company.
According to information received from QGSA, there is no provision related to political or economic rights that has an
effect on Enauta.
For more information, please contact our Investor Relations Department.

ABOUT ENAUTA
Enauta is one of the leading private companies in the oil and gas sector in Brazil. With investments in technology, and a commitment to
operating safely and responsibly with the environment, our team of experts works diligently to produce energy that powers the society.
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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