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FATO RELEVANTE

Enauta informa que recebeu comunicado sobre
substituição do acordo de acionistas
Rio de Janeiro, 04 de outubro 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 recebeu, nesta data, comunicação do
seu acionista Queiroz Galvão S.A., signatário do acordo de acionistas celebrado em 17 de janeiro de 2011,
informando a substituição integral do referido acordo nos seguintes termos:
“O novo acordo de acionistas foi celebrado pelas mesmas partes signatárias do acordo anterior, Queiroz
Galvão S.A. e Quantum – Fundo de Investimento em Ações – FIA, e vincula a mesma quantidade de ações
emitidas pela Enauta, tendo sido celebrado de forma a aprimorar e adaptar as disposições do antigo
acordo de acionistas à realidade da Enauta como companhia aberta, com suas ações negociadas em bolsa
e listadas no segmento Novo Mercado da B3, o que ocorreu após a assinatura do acordo original.
Solicitamos que o novo acordo de acionistas seja arquivado na sede social da Enauta.”
A Enauta informa que carregará o novo acordo de acionistas no Módulo IPE do Sistema Empresas.NET e
prosseguirá com a atualização de seu Formulário de Referência e demais medidas exigidas pela Instrução
CVM nº 480/09, conforme alterada.
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 it has received notice about
replacement of shareholders’ agreement
Rio de Janeiro, October 4th, 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 it received on this date notice from its
shareholder Queiroz Galvão S.A., signatory to the shareholders’ agreement executed on January 17, 2011,
informing that such agreement has been fully replaced, as follows:
“The new shareholders’ agreement has been executed by the same parties to the former agreement,
Queiroz Galvão S.A. and Quantum – Fundo de Investimento em Ações – FIA, and binds the same number of
shares issued by Enauta. Its purpose is to improve and adjust the provisions of the former shareholders’
agreement to the reality of Enauta as a publicly held company, with its shares traded on the stock exchange
and listed on the Novo Mercado segment of B3, which happened after the original agreement was executed.
We request that the new shareholders’ agreement be filed at Enauta’s headquarters”
Enauta informs that it will upload the new shareholders' agreement into the IPE Module of Empresas.NET
System and will proceed with updating its Reference Form and taking other measures required by CVM
Ruling No. 480/09, as amended.
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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