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– BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO: ENCERRAMENTO DA
JANELA DE EXERCÍCIO –

– SUBSCRIPTION BONUS: END OF EXERCISE
WINDOW –

Rio de Janeiro, 8 de julho de 2020 – a Dommo

Rio de Janeiro, July 8th, 2020 - Dommo Energia

Energia S.A. (“Companhia”) informa aos seus

S.A. (“Company”), informs its shareholders and the

acionistas e ao público em geral, nos termos da

general public, pursuant to CVM instruction nº 358,

Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002,

January 3rd, 2002, as amended, and in accordance

conforme alterada, e em linha com o Aviso aos

with Notice to Shareholders from June 23rd, 2020, that

Acionistas de 23 de junho de 2020, que a janela de

the exercise window (“Window”) of the subscription

exercício (“Janela”) do bônus de subscrição,

bonus, DMMO11, issued by the Company, started on

DMMO11, emitidos pela Companhia, iniciada em 24

June 24th, 2020, ended on July 8th, 2020 without any

de junho de 2020, se encerrou em 8 de julho de 2020

statement of exercise being received.

sem que tenham sido recebidas manifestações de
exercício.

da

As per the terms of Management’s Proposal, approved

Administração, aprovada em AGE do dia 26 de

at the extraordinary general meeting held on

novembro de 2018, a próxima Janela se iniciará após

November 26th, 2018, the next Window will start when

divulgação do próximo resultado financeiro, e em

the next financial result is disclosed, and in due course

momento oportuno a Companhia divulgará o preço de

the Company will disclose the updated exercise price,

exercício atualizado, bem como os procedimentos a

as well as the procedures to be adopted by DMMO11

serem adotados pelos detentores de DMMO11 que

holders who wish to exercise it.

Conforme

estabelecido

na

Proposta

desejarem exercê-los.

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

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.

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.
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