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Fato Relevante 

 

– Chegada do FPSO Petrojarl I no Campo de Atlanta – 

 

Rio de Janeiro, 08 de Janeiro de 2018 - Dommo Energia S.A. (“Dommo Energia” ou “Companhia”) (B3: 

DMMO3; OTC: DMMOY) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, conforme informações 

prestadas após o fechamento do pregão pela QGEP, operadora do Bloco BS-4,  o FPSO Petrojarl I (“FPSO”) 

chegou ao Campo de Atlanta no final da manhã de hoje, 08 de janeiro de 2018. Ainda segundo a operadora 

do Bloco BS-4, com a embarcação no local e liberação pelas autoridades competentes, a Teekay Offshore 

Partners, como operadora do FPSO, e a QGEP seguirão com as atividades de interligação das linhas de 

produção e controle,  atividades estas que estariam programadas para serem concluídas entre 45 e 60 dias 

da liberação do FPSO. 

 

Rio de Janeiro, 08 de janeiro 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, pra 

tomada de decisão de investimento.  
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