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Fato Relevante
– Alteração na Administração da Dommo Energia –
Rio de Janeiro, 23 de abril de 2018 – Dommo Energia S.A. (“Dommo Energia” ou “Companhia”) (B3:
DMMO3; OTC: DMMOY), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de
Administração da Dommo Energia elegeu o Sr. Paulo Souza Queiroz Figueiredo para ocupar,
interinamente, o cargo de Diretor Presidente da Companhia, iniciando-se o respectivo mandato em 24 de
abril de 2018, com a possibilidade de reeleição.

O Sr. Paulo Figueiredo, brasileiro e americano, possui 20 anos de experiência em banco de investimento e
private equity. Graduado em Economia e Filosofia pela Universidade Colgate do Estado de Nova Iorque –
Estados Unidos, obteve sua titulação com distinção máxima (summa cum laude) e iniciou sua carreira em
1998 no Banco Morgan Stanley, onde atuou no Departamento de Investment Banking por 4 anos. Em 2007,
após um período como empreendedor, fundou em conjunto com o Sr. Marko Jovovic a Geribá
Investimentos, onde atua há 11 anos como Managing Partner. Atualmente é responsável na Geribá pela
originação, estruturação e administração de investimentos nos segmentos de private equity e special
situations opportunities. Adicionalmente, ocupou posições de destaque em empresas brasileiras ao longo
de sua carreira, tendo atuação como Conselheiro de Administração e como Presidente do Conselho de
Administração da Ecogen Brasil Participações entre 2008 e 2012 e como Conselheiro Fiscal da Companhia
Muller de Bebidas entre 2015 e 2016. Atualmente é membro do Conselho de Administração da Mais
Energia e Presidente do Conselho de Administração da Polo Films.

Em decorrência da nomeação do Sr. Paulo Souza Queiroz Figueiredo como Diretor Presidente interino da
Companhia, e, em respeito às melhores práticas de governança, o Sr. Marko Jovovic, membro do Conselho
de Administração da Companhia, declara prejudicada sua qualidade de conselheiro independente da
Dommo Energia a partir da data de eleição e enquanto perdurar o mandato do Diretor Presidente interino.

Rio de Janeiro, 23 de abril de 2018
Eduardo Yuji Tsuji
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Dommo Energia S.A.

Aviso Legal
Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual
visão e/ou expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios. Estas
afirmações incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou
implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como “acreditar”,
“prever”, “esperar”, “contemplar”, “provavelmente resultará” ou outras palavras ou expressões de acepção
semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas.
Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira
relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas neste documento. 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 tem intenção de fornecer aos eventuais
detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os
resultados reais. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, para a
tomada de decisão de investimento.
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