DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 08.926.302/0001-05 | B3: DMMO3

Aviso aos Acionistas | Notice to Shareholders

– BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO: PREÇO DE EXERCÍCIO E
PROCEDIMENTOS –

– SUBSCRIPTION BONUS: EXERCISE PRICE AND
PROCEDURES –

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2020 – a Dommo
Energia S.A. (“Companhia”) esclarece aos seus
acionistas e ao público em geral, nos termos da
Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, e em atendimento às regras
estabelecidas na Proposta da Administração
(“Proposta”), aprovada em assembleia geral
extraordinária do dia 26 de novembro de 2018, o preço
de exercício, bem como os procedimentos a serem
adotados pelos detentores de bônus de subscrição
emitidos pela Companhia (“DMMO11” ou “Bônus de
Subscrição”), que desejarem exercê-los na janela de
exercício que se iniciará em 08 de agosto de 2020 e
se encerrará em 22 de agosto de 2020 (“Janela”),
conforme abaixo:

Rio de Janeiro, August 7th, 2020 - Dommo Energia
S.A. (“Company”) clarifies to its shareholders and the
general public, pursuant to CVM instruction nº 358,
January 3rd, 2002, as amended, as per the terms of
Management’s Proposal (“Proposal”), approved at
the extraordinary general meeting held on November
26th, 2018, the exercise price as well as the procedures
to be adopted by holders of subscription bonus issued
by the Company (“DMMO11” or “Subscription
Bonus”) wishing to exercise it in the exercise window
that will begin on August 8th, 2020 and will end on
August 22nd, 2020 ("Window"), as follows:

I.
Quantidade de ações (“DMMO3”) a serem
emitidas: nos termos previstos na Proposta, item
(f)(iii), o número de DMMO3 a ser emitida no caso de
exercício de DMMO11 foi ajustado em função do
grupamento das ações de emissão da Companhia na
razão de 10:1, conforme aprovado em assembleia
geral extraordinária realizada em 30 de abril de 2019
(“AGE Grupamento”). Dessa forma, a partir da AGE
Grupamento, cada DMMO11 passou a dar ao seu
titular o direito de subscrever 1,158808293129
DMMO3 (“Relação de Troca”), ficando estabelecido
que somente serão emitidas pela Companhia

I.
Quantity of shares (“DMMO3”) to be
issued: in the terms established in the Proposal, item
(f)(iii), the number of DMMO3 to be issued in case of
exercise of DMMO11 was adjusted due to the shares
inplit in the ratio of 10:1, as approved at the
extraordinary general meeting held on April 30th, 2019
(“Reverse Split Shareholders Meeting”). Therefore,
each DMMO11 entitles its holder to subscribe
1.158808293129 DMMO3 (“Exchange Ratio”),
established that only whole quantities of shares will be
issued by the Company. That is, any fractions arising
from the Exchange Ratio will be disregarded by the
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quantidades inteiras de DMMO3 resultantes da
Relação de Troca. Ou seja, eventuais frações
decorrentes
da
Relação
de
Troca
serão
desconsideradas pela Companhia para efeito de
integralização e/ou emissão das ações.

Company for the purpose of paying up and/or issuing
the shares.

Exemplo: Investidor A detém 50 DMMO11 e decide

Example: Investor A holds 50 DMMO11 and decides

exercer 50 DMMO11

to exercise 50 DMMO11

“Quantidade de DMMO3” a ser emitida: 57 DMMO3

“Quantity of DMMO3” to be issued: 57 DMMO3 (=

(= 50 DMMO11 x 1,158808293129)

50 DMMO11 x 1.158808293129)

II.
Preço de exercício do Bônus de
Subscrição: nos termos previstos na Proposta, item
(f)(iv), o preço de exercício por cada DMMO3 a ser
emitida em razão da Relação de Troca no caso de
exercício de DMMO11 foi ajustado em função do
grupamento das ações de emissão da Companhia na
razão de 10:1, conforme aprovado pela AGE
Grupamento. Durante a presente Janela, cada
DMMO3 emitida em decorrência do exercício de cada
DMMO11 terá preço de emissão de R$
23,2743775168 (“Preço”), conforme Proposta.
Assim, o preço total de exercício (“PTE”) dos Bônus
de Subscrição a ser pago pelo acionista que
manifestar sua intenção de exercício será composto
da seguinte forma: Quantidade DMMO3 x Preço.

II.
Exercise Price of Subscription Bonus: in
the terms established in the Proposal, item (f)(iv), the
exercise price for each DMMO3 to be issued as a
result of the Exchange Ratio in case of exercise of
DMMO11 was adjusted accordingly to the shares inplit
in the ratio of 10:1, as approved at the Reverse Split
Shareholders Meeting. During the present Window,
each DMMO3 issued as a result of the exercise of
each DMMO11 will have an exercise price of R$
23.2743775168 (“Price”), as per the Proposal. Thus,
the total exercise price (“TEP”) of the Subscription
Bonus to be paid by the shareholder that express its
intention to exercise shall be calculated as follows:
Quantity of DMMO3 x Price.

Exemplo: Investidor A detém 50 DMMO11 e decide

Example: Investor A holds 100 DMMO11 and decides

exercer 50 DMMO11

to exercise 50 DMMO11

PTE:

R$

1.326,64

(=

57

DMMO3

x

R$

TEP:

R$

1,326.64

(=

57

DMMO3

x

R$

23,2743775168)

23.2743775168)

Vale ressaltar, que é responsabilidade do acionista a
composição de sua posição de forma a permitir a
emissão de ações em números inteiros. Eventuais
frações decorrentes da Relação de Troca serão
desconsideradas pela Companhia para efeito de
integralização e/ou emissão das ações.

It is worth mentioning that the shareholder is
responsible to compose its position in order to allow
the issuance of shares in whole numbers. Possible
fractions arising from the Exchange Ratio will be
disregarded by the Company for the purpose of
payment and/or issuance of shares.
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III.
Bônus de Subscrição - Escriturador: Para
exercício do Bônus de Subscrição, os detentores de
DMMO11 escriturados no Banco Itaú Unibanco S.A.
(“Itaú”), deverão, dentro do período da Janela, enviar
a declaração na forma do Anexo I (observado que tal
declaração deverá ser assinada e ter reconhecimento
de firma), juntamente com os documentos de
comprovação de poderes pertinentes e comprovante
de pagamento do PTE para:

III.
Subscription Bonus – Bookkeeper: To
exercise the Subscription Bonus, the holders of
DMMO11, registered at Banco Itaú Unibanco S.A.
("Itaú"), must, within the Window period, send a
declaration in the form of the Annex I (observing that
such declaration shall be signed and notarized),
together with the documents proving relevant powers
and proof of payment of the TEP to:

a. uma agência do Itaú, de segunda a sextafeira, no horário bancário, hipótese na qual o
PTE será pago mediante pagamento via TED
para conta indicada pela agência (o exercício
do Bônus de Subscrição somente será
concluído mediante o pagamento no ato e
dentro do período da Janela estipulada);

a. A Itaú branch, from Monday to Friday, during
banking hours, in which case the TEP will be
paid by means of payment via TED to the
account indicated by the branch (the exercise
of the Subscription Bonus will only be
completed upon payment in the act and within
the period of the stipulated Window);

Para esclarecer dúvidas, ou obter mais
informações:
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 7209285 (demais localidades – ligações
locais somente)
O horário de atendimento é em dias úteis das
9h às 18h.

For questions or more information:
3003-9285 (capitals and metropolitan regions)
0800 7209285 (other locations – local calls
only)
The opening hours are on business days from
9am to 6pm
or

ou
b. diretamente para a área de Relações com
Investidores da Companhia, no endereço
indicado abaixo, hipótese na qual o depósito
do PTE deverá ser realizado diretamente para
a Companhia e a Companhia, em até 2 (dois)
dias úteis do recebimento da via física da
correspondência acima referida, tendo
confirmado a regularidade da solicitação de
exercício e a realização do pagamento do
PTE, encaminhará a solicitação ao Itaú.

b. directly to the Company’s Investor Relations
department, at the address indicated below, in
which case the deposit of the TEP shall be
made directly to the Company and the
Company, within two (2) business days of
receipt of the physical copy of the
aforementioned correspondence, confirming
the good standing of the request for exercise
and payment of the TEP, will forward the
request to Itaú.

RI da Companhia:
Rua Lauro Müller nº 116, 38º Andar, Sala
3802
Botafogo - CEP: 22290-160

Company’s IR:
Rua Lauro Müller nº 116, 38º Andar, Sala
3802
Botafogo - CEP: 22290-160
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Rio de Janeiro – RJ
Dados bancários da Companhia:
Banco Itaú (341); Ag: 0911; conta corrente:
07832-7; CNPJ: 08.926.302/0001-05

Rio de Janeiro – RJ
Company’s bank details:
Banco Itaú (341); Ag: 0911; account; 07832-7;
CNPJ: 08.926.302/0001-05

IV.
Bônus
de
Subscrição
–
Central
Depositária: Para exercício do Bônus de Subscrição,
os detentores de DMMO11 depositados na Central
Depositária da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“Central Depositária”) deverão solicitar aos seus
agentes de custódia a migração de seus respectivos
Bônus de Subscrição para o ambiente escritural no
Itaú, de forma que o exercício dos Bônus de
Subscrição seja feito observando-se o procedimento
previsto no item “I” acima. Após a migração dos Bônus
de Subscrição e o seu exercício, as ações resultantes
poderão igualmente migrar de um ambiente para
outro. Tais movimentos deverão observar os prazos
estabelecidos pelos agentes envolvidos à época em
que ocorrerem.

IV.
Subscription Bonus – Central Depository:
For the exercise of the Subscription Bonus, the holders
of DMMO11 deposited at the Central Depository of B3
SA - Brasil, Bolsa, Balcão ("Central Depository")
must request their custody agents the migration of
their respective Subscription Bonus to the book entry
environment at Itaú, so that the exercise of
Subscription Bonus is done observing the procedure
set forth in item "I" above. After the migration of the
Subscription Bonus and its exercise, the resulting
shares may also migrate from one environment to
another. Such movements shall observe the deadlines
established by the agents involved at the time they
occur.

Findo o período da Janela, o Conselho de
Administração da Companhia se reunirá para aprovar
aumento de capital com a emissão de tantas ações
quantas sejam necessárias para a formalização do
exercício dos Bônus de Subscrição na referida Janela.
As ações resultado do exercício serão entregues aos
acionistas em até 3 (três) dias úteis após
homologação do aumento de capital pelo Conselho de
Administração da Companhia.

At the end of the Window period, the Company's Board
of Directors will meet to approve a capital increase with
the issuance of as many shares as necessary to
formalize the exercise of the Subscription Bonus in
said Window. The shares resulting from the
Subscription Bonus exercise will be delivered to
shareholders within three (3) business days after
homologation of the capital increase by the Company's
Board of Directors.

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.

RELAÇÕES COM INVESTIDORES | INVESTOR RELATIONS
ri@dommoenergia.com.br
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ANEXO I | ANNEX I
[Local], [data]
Ao
[BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
Endereço da Agência do Banco
enviará/entregará esta declaração]

[Place], [date]
To
[BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.

Itaú

para

onde

Address of Banco Itaú Branch where you will send / deliver
this statement]

OU
[DOMMO ENERGIA S.A.

OR
[DOMMO ENERGIA S.A.

Rua Lauro Müller nº 116, 38º Andar, Sala 3802
Botafogo - CEP: 22290-160]

Rua Lauro Müller nº 116, 38º Andar, Sala 3802
Botafogo - CEP: 22290—160]

Ref.: Comunicação de exercício de Bônus de
Subscrição DMMO11

Ref.: Notice of exercise of the Subscription Bonus
DMMO11

Eu, [TITULAR DO BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO],
[qualificação] (“Exercente”), detentor de [quantidade]
bônus de subscrição de emissão da Companhia
(“DMMO11” ou “Bônus de Subscrição”), conforme
deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia de 26 de novembro de 2018, venho
exercer [quantidade] DMMO11 e requerer sua
consequente conversão em ações ordinárias da
Dommo Energia S.A., nos termos a seguir:

I, [SUBSCRIBER BONUS HOLDER], [qualification]
("Exerciser"), holder of [quantity] subscription bonus
issued
by
the
Company
(“DMMO11”
or
“Subscription Bonus”), pursuant to the resolution of
the Company's Extraordinary General Meeting of
November 26, 2018, herein exercise [quantity]
DMMO11 and request its consequent conversion into
common shares of Dommo Energia S.A., as follows:

1. Quantidade de Bônus de Subscrição objeto
desta conversão: [quantidade] DMMO11
2. Quantidade de DMMO3 a serem entregues:
[quantidade - conforme fórmula de cálculo
prevista no “item I” deste Aviso aos Acionistas]
ações ordinárias de emissão da Dommo Energia
S.A.
3. Preço de exercício total (“PET”): R$ [conforme
fórmula de cálculo prevista no “item II” deste Aviso
aos Acionistas]
4. Forma de pagamento: em dinheiro, mediante
[transferência bancária realizada nesta data para
a conta corrente da Dommo Energia S.A.], nos
termos do comprovante anexo

1. Quantity of Subscription Bonus object of this
conversion: [quantity] DMMO11
2. Quantity of DMMO3 to be delivered: [quantity as per calculation formula set forth in “item I” on
this Notice to Shareholders] common shares
issued by Dommo Energia S.A.
3. Total exercise price (“TEP”): R$ [as per
calculation formula set forth in “item II” on this
Notice to Shareholders]
4. Payment method: in cash, by [bank transfer
made on this date to Dommo Energia S.A. current
account], in accordance with the attached
payment proof

Observado o exposto acima, o Exercente solicita que
a Dommo Energia S.A. tome as providências
necessárias perante o agente escriturador dos valores
mobiliários de sua emissão OU o agente escriturador
dos valores mobiliários de emissão da Dommo
Energia S.A. tome as providências necessárias para
que sejam entregues ao Exercente as ações acima
indicadas em lugar dos Bônus de Subscrição objeto
deste pedido.

Subject to the foregoing, the Exerciser requests
Dommo Energia S.A. to take the necessary actions
before the bookkeeper of the securities of its issuance
OR the bookkeeper of the securities issued by Dommo
Energia S.A. to take the necessary steps to have the
above-mentioned actions delivered to the Exerciser in
lieu of the Subscription Bonus object to this request.

[TITULAR DO BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO]
(assinatura com firma reconhecida)

[SUBSCRIBER BONUS HOLDER]
(notarized signature)
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