DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 08.926.302/0001-05
Companhia Aberta – B3: DMMO3

– AVISO AOS ACIONISTAS: CRÉDITOS LEILÃO DE FRAÇÕES –
Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2019 - Dommo Energia S.A. (“Dommo Energia” ou “Companhia”) (B3:
DMMO3; OTC: DMMOY) comunica aos seus Acionistas e ao mercado em geral que, no âmbito da operação de
incorporação de ações da Óleo e Gás Participações S.A. (“OGPar”) pela Companhia (“Incorporação”), conforme
Fatos Relevantes de 25 de outubro de 2018 e de 26 de novembro de 2018, e do grupamento de ações
(“Grupamento”) de emissão da Companhia, conforme Fatos Relevantes de 29 de março de 2019 e de 30 de abril
de 2019, as frações das ações ordinárias e do Bônus de Subscrição, resultantes dos eventos supra, foram
grupadas em números inteiros e vendidas em leilão (“Leilão”) realizado no dia 24 de outubro de 2019, na B3 –
Brasil, Bolsa, Balcão.

No Leilão, foram alienadas 11.248 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (DMMO3) e
10.617 Bônus de Subscrição (DMMO11), detalhados conforme segue:
▪

DMMO3: 1.061 ações ordinárias em razão da Incorporação, já grupadas, e 10.187 ações ordinárias em
razão do Grupamento;

▪

DMMO11: 10.617 Bônus de Subscrição em razão da Incorporação.

Disponibilização aos acionistas dos valores apurados no Leilão:
▪

Os valores apurados com a venda das ações (DMMO3) ordinárias, em razão da Incorporação, no Leilão
(R$ 6,214165881 por ação) serão disponibilizados aos acionistas, pro rata às frações por eles detidas
antes do Leilão, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data deste Aviso aos Acionistas;

▪

Os valores apurados com a vendas dos Bônus de Subscrição (DMMO11), em razão da Incorporação,
no Leilão (R$ 0,1529452586 por Bônus de Subscrição) serão disponibilizados aos acionistas, pro rata às
frações por eles detidas antes do Leilão, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data deste
Aviso aos Acionistas;

▪

Os valores apurados com a venda das ações (DMMO3) ordinárias, em razão do Grupamento, no Leilão
(R$ 6,214168908 por ação) serão disponibilizados aos acionistas, pro rata às frações por eles detidas
antes do Leilão, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data deste Aviso aos Acionistas;
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Crédito dos valores:
a. Os Acionistas que tiverem seus registros atualizados e neles identificada conta corrente em instituição
financeira para recebimento de rendimentos terão os valores creditados automaticamente. Para os
acionistas da Companhia que não tenham indicado conta bancária ou estejam com o cadastro
desatualizado, o valor correspondente à venda das frações no Leilão permanecerá disponível, a partir de
14 de novembro de 2019, no Banco Itaú Unibanco S.A., que efetuará o pagamento mediante a atualização
dos dados cadastrais, em qualquer uma de suas agências ou pelo atendimento telefônico no número
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas); 0800 7209285 (demais localidades);

b. Os acionistas da Companhia titulares de posições em ações que resultaram em fração de ação e que
estejam depositadas na B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, receberão os recursos decorrentes da venda das
frações por intermédio das Instituições e/ou Corretoras que mantém suas posições em custódia.

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2019.

Eduardo Yuji Tsuji
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
DOMMO ENERGIA S.A.

DISCLAIMER
Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores
da 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.

RELAÇÕES COM INVESTIDORES
ri@dommoenergia.com.br
+55 21 2196-4545
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DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 08.926.302/0001-05
Listed company – B3: DMMO3

– NOTICE TO SHAREHOLDERS: SHARE FRACTIONS AUCTION –
Rio de Janeiro, November 4, 2019 - Dommo Energia S.A. (“Dommo Energia” or “Company”) (B3: DMMO3;
OTC: DMMOY) informs to its shareholders and the general public that, in connection with the incorporation of
Oleo e Gás Participações SA (“OGPar”) by the Company (“Incorporation”), as per Material Facts of October 25,
2018 and November 26, 2018, and the reverse stock split (“Reverse Split”) issued by the Company, according to
Material Facts of March 29, 2019 and April 30, 2019, the fractions of the common shares and Subscription Bonus,
resulting from the above events, were grouped in whole numbers and sold in auction (“Auction”) held on October
24, 2019, at B3 - Brazil, Bolsa, Balcão.

In the Auction, 11,248 common, registered, book-entry shares with no par value (DMMO3) and 10,617
Subscription Bonus (DMMO11) were sold, detailed as follows:
▪

DMMO3: 1,061 common shares due to the Incorporation, already grouped, and 10,187 common shares
due to the Reverse Split;

▪

DMMO11: 10,617 Subscription Bonus due to the Incorporation.

Availability to shareholders of the amounts determined in the Auction:
▪

The amounts determined upon the sale of the common shares (DMMO3), by reason of the Incorporation,
in the Auction (R$ 6.214165881 per share) will be made available to the shareholders, pro rata to the
fractions held by them before the Auction, within a maximum period of 10 (ten) business days from the
date of this Notice to Shareholders;

▪

The amounts determined upon the sale of Subscription Warrants (DMMO11), due to the Incorporation,
in the Auction (R$ 0.1529452586 per Subscription Bonus) will be made available to shareholders, pro rata
to the fractions held by them prior to the Auction, at maximum ten (10) business days from the date of this
Notice to Shareholders;

▪

The amounts determined upon the sale of the common shares (DMMO3), due to the Reverse Split, in
the Auction (R$ 6.214168908 per share) will be made available to the shareholders, pro rata to the
fractions held by them before the Auction, within a maximum period of 10 (ten) business days from the
date of this Notice to Shareholders;
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Payment of amounts:
a. Shareholders who have their records updated and identified with a checking account with a financial
institution to receive payments/credits will be credited automatically. For the shareholders of the Company
who have not indicated a bank account or whose records are out of date, the amount corresponding to
the sale of fractions in the Auction will remain available, as of November 14, 2019, at Banco Itaú Unibanco
SA, which will make the payment through the updating of registration data at any of its branches or by
telephone at 3003-9285 (capitals and metropolitan regions); 0800 7209285 (other locations);

b. Shareholders of the Company holding share positions that resulted in a fraction of a share deposited with
B3 - Brasil, Bolsa, Balcão, will receive the proceeds from the sale of the fractions through the Institutions
and / or Brokers holding their positions in custody.

Rio de Janeiro, November 4, 2019.

Eduardo Yuji Tsuji
CFO and Investor Relations Officer
DOMMO ENERGIA S.A.

DISCLAIMER
These presentations may contain forward-looking statements. Such forward-looking statements only reflect expectations of the Company's
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.

INVESTOR RELATIONS
ri@dommoenergia.com.br
+55 21 2196-4545
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