DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ nº 08.926.302/0001-05
Companhia Aberta – B3: DMMO3
FATO RELEVANTE
- Aprovação do Grupamento de Ações Rio de Janeiro, 30 de abril 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 aos Fatos Relevantes datados de 28 de fevereiro de 2019 e 30 de março
de 2019, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na presente data, foi aprovado pela
assembleia geral extraordinária da Companhia o grupamento da totalidade das ações da Companhia, à razão de
10:1, 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. Os American Depositary Receipts (ADRs) emitidos pela
Companhia e as ações atreladas aos bônus de subscrição de sua emissão serão grupados à mesma razão.
Dessa forma, o capital social da Companhia no valor de R$ 412.399.052,78 (quatrocentos e doze milhões,
trezentos e noventa e nove mil, cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos) será mantido, passando a ser
dividido em 270.040.228 (duzentos e setenta milhões, quarenta mil, duzentas e vinte e oito) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, distribuídas entre os acionistas da Companhia na mesma proporção
por eles detida no momento imediatamente anterior à aprovação do grupamento de ações e sem alteração dos
direitos a elas inerentes.
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 S.A. – Brasil, Bolsa
Balcão, sendo o produto da venda rateado proporcionalmente aos titulares das frações, após a liquidação
financeira, conforme procedimento detalhado em Aviso aos Acionistas divulgado pela Companhia nesta data.
As ações passarão a ser negociadas exclusivamente grupadas a partir de 3 de junho de 2019.
A Companhia reforça o seu compromisso em manter o mercado informado a respeito dos procedimentos de
operacionalização e efetivação do grupamento.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019.
Eduardo Yuji Tsuji
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Dommo Energia S.A.
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Aviso Legal
Este documento pode conter 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 divulgação, 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.

Contatos Investidores:
Eduardo Tsuji
Marcio Assis
ri@dommoenergia.com.br
+55 21 2196-4545
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DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ nº 08.926.302/0001-05
Companhia Aberta – B3: DMMO3
MATERIAL FACT
- Aprovação do Grupamento de Ações Rio de Janeiro, April 30, 2019 - Dommo Energia S.A. (“Dommo Energia” or “Company”) (B3: DMMO3; OTC:
DMMOY), pursuant to the provisions in article 2, item XIV, in CVM Rule 358/2002, as amended, and in continuance
of the Material Facts dated February 28, 2019 and March 30, 2019, hereby informs its shareholders and the market
in general that, on the date hereof, the extraordinary shareholders' meeting of the Company approved a reverse
split of all the Company's shares Company, in a ratio of 10:1, so that each lot of 10 (ten) common shares is
grouped into one (1) share of the same type, without changing the Company's current capital stock. The American
Depositary Receipts (ADRs) issued by the Company and the shares linked to the subscription bonus issued by
the Company will be grouped at the same ratio.
Accordingly, the Company's capital stock in the amount of R$ 412,399,052.78 (four hundred and twelve million,
three hundred and ninety-nine thousand, fifty-two reais and seventy-eight cents) will be maintained, and will be
divided into 270,040,228 (two hundred and seventy million, forty thousand, two hundred and twenty-eight)
registered common shares with no par value distributed among the Company's shareholders in the same
proportion they held at the moment immediately prior to the approval of the reverse stock split and without altering
the rights inherent therein.
Shareholders may adjust their respective market positions to the extent that they hold common shares in a number
that is not a multiple of ten (10) and if fractions of shares persist, such fractions will be merged in whole numbers
and sold at an auction to be held by the Company at B3 S.A. - Brasil, Bolsa Balcão, and proceeds from the sale
will be apportioned proportionally to the holders of the fractions, after the financial settlement, according to the
procedure detailed in Notice to Shareholders disclosed by the Company on this date.
The shares will be traded exclusively on a reverse split basis as of June 3, 2019.
The Company reinforces its commitment to keep the market informed regarding the procedures of
operationalization and processing of the reverse split.

Rio de Janeiro, April 30, 2019.
Eduardo Yuji Tsuji
Chief Financial Officer and Investor Relations Officer
Dommo Energia S.A.

Material Fact – April 30, 2019

Page 1 de 2

Legal Notice
This document contains Company-related statements and information that reflect the current vision and/or expectations the
Company and its management have regarding its business plan. These include, among others, all forward-looking statements
that involve forecasts and projections, indicate or imply results, performance or future achievements, and may contain words
such as “believe,” “foresee,” “expect,” “consider,” “is likely to result in” or other words or expressions of similar meaning. Such
statements are subject to a series of expressive risks, uncertainty and premises. Please be advised that several important
factors can cause the actual results to diverge materially from the plans, objectives, expectations, estimations, and intentions
expressed in this document. In no event shall the Company or the members of its board, directors, assigns or employees be
liable to any third party (including investors) for investment decisions or acts or business carried out based on the information
and statements that appear in this presentation, or for indirect damage, lost profit or related issues. The Company does not
intend to provide to potential shareholders with a revision of the statements or an analysis of the differences between the
statements and the actual results. Each investor must conduct and rely on its own evaluation, including of the associated risks,
in making an investment decision.

Contacts
Investors:
Eduardo Tsuji
Marcio Assis
ri@dommoenergia.com.br
+55 21 2196-4545
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