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Companhia Aberta – B3: DMMO3

FATO RELEVANTE
– Adequação ao Regulamento para Listagem de Emissores da B3 –
Rio de Janeiro, 29 de março de 2019 - Dommo Energia S.A. (“Dommo Energia” ou “Companhia”) (B3:
DMMO3; OTC: DMMOY), em atendimento ao disposto no artigo 2º, inciso XIV, da Instrução CVM nº
358/2002, conforme alterada, e em continuidade ao Fato Relevante datado de 28 de fevereiro de 2019,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na presente data, foi convocada assembleia
geral extraordinária da Companhia, a ser realizada em primeira convocação em 30 de abril de 2019 às 10
horas, para deliberar sobre a proposta de grupamento da totalidade das ações de emissão da
Companhia.

A administração da Companhia, conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de
março de 2019, propôs aos acionistas o grupamento à razão de 10:1 da totalidade das ações de emissão
da Companhia, de modo que cada lote de 10 (dez) ações ordinárias seja grupado em 1 (uma) ação da
mesma espécie, sem alteração do atual capital social da Companhia. Simultaneamente e em decorrência
do grupamento de ações, após sua aprovação pela Assembleia, os American Depositary Receipts (ADRs)
emitidos pela Companhia e as ações atreladas aos bônus de subscrição de sua emissão serão grupados à
mesma razão.

Caso aprovado o grupamento, os acionistas poderão ajustar suas respectivas posições via mercado, na
medida em que detenham ações ordinárias em número que não seja múltiplo de 10 (dez) e, caso
persistam frações de ações, tais frações serão aglutinadas em números inteiros e vendidas em leilão a
ser realizado pela Companhia na B3, sendo o produto da venda rateado proporcionalmente aos titulares
das frações, após a liquidação financeira. Caso aprovado o grupamento, a Companhia informará,
oportunamente, por meio de Aviso aos Acionistas, os procedimentos e prazos para a composição de
frações e leilão de frações remanescentes.
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Por fim, a Companhia esclarece que, mesmo que aprovada a deliberação de grupamento na Assembleia,
as ações não serão grupadas imediatamente.

A Companhia reforça o seu compromisso em manter o mercado informado a respeito dos
procedimentos de operacionalização e efetivação do grupamento.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2019.
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,
desempenho 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 tomada de decisão de investimento.

Contatos
Relações com Investidores:
Eduardo Tsuji
Marcio Assis
Victor Rosenzvaig
ri@dommoenergia.com.br
+55 21 2196-4545
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