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Fato Relevante
– Ação Anulatória –
Rio de Janeiro, 08 de abril de 2019 – Dommo Energia S.A. (“Dommo Energia” ou “Companhia”) (B3:
DMMO3; OTC: DMMOY), nos termos do artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº
358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que em 04 de abril de 2019 a Companhia
propôs perante a Cour d'appel (Tribunal de Apelações) de Paris, com fundamento no artigo 1520 do Código
de Processo Civil Francês, ação com pedido de declaração de nulidade ("Ação Anulatória") da sentença
arbitral proferida em 24 de setembro de 2018 no procedimento arbitral entre as sociedades consorciadas para
exploração do Bloco BS-4 (“Sentença”).

A Sentença que se busca declarar nula foi proferida na primeira fase do procedimento arbitral, sem fase
probatória, tendo declarado que a notificação enviada pela Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. à
Companhia, em outubro de 2017, com a intenção de exclui-la do Consórcio, havia sido válida, ressalvando
que pode ser objeto de declaração de nulidade em fases posteriores da arbitragem.

A Ação Anulatória é fundada em determinados vícios da Sentença, principalmente no fato de que foi proferida
por Tribunal composto por árbitro que (i) integrou, durante longo período, relação com escritório que prestava
serviços às sociedades controladoras das partes requeridas, (ii) teve importante participação na elaboração
do modelo do contrato discutido entre as partes e (iii) falhou gravemente em informar qualquer desses fatos
às partes ou aos demais árbitros.

Diante da gravidade dos vícios da Sentença que está atualmente sob questionamento perante o foro
competente, a Dommo Energia entende que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, igualmente, rejeitará a sua
homologação, com o que a Sentença não produzirá efeitos no Brasil.

Rio de Janeiro, 08 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 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, pra tomada de decisão de investimento.

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