19 de Março de 2019

Apresentação
de Resultados
4T18 e 2018

Apresentando a Enauta
Reformulamos nossa marca para refletir os principais atributos e conquistas, que
garantem perenidade e crescimento contínuo de nossas operações. A coragem para
enxergar novas possibilidades e o compromisso em realizá-las está presente em nossa
história desde o começo.
Como um dos principais players independentes no setor de energia do Brasil, a Enauta
detém uma pujante história de realizações, um amplo portfólio técnico e know-how
tecnológico, assim como engajamento em práticas ambientalmente corretas.
Nosso novo nome foi criado a partir da essência da nossa Companhia, que está
enraizada na capacidade de identificar, localizar e desenvolver fontes de energia para
atender às necessidades da sociedade. Hoje, quando o universo da produção de
energia se expande para novas e desafiantes possibilidades, estamos atentos e nos
preparando para o futuro - como Enauta.

Nosso propósito continua sendo o de desbravar o caminho para a energia
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Destaques 2018:
Executando nossa estratégia
Ano marcante, que prepara as bases para o crescimento futuro
Lucro líquido recorde, refletindo a produção de dois ativos por oito meses
Dados Sísmicos coletados nos 6 blocos da Bacia de Sergipe-Alagoas, nosso principal
play exploratório
Decisão judicial favorável aumentou nossa participação no Bloco BS-4 (Campo de
Atlanta) de 30% para 50%
Dividendo total de R$500 milhões a ser distribuído aos nossos acionistas
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Destaques 4T 2018

Lucro líquido recorde impulsionado por dois ativos em produção

Produção total atingiu mais de 1,85 milhões boe

Produção do Campo de Manati estável no ano contra ano

Novos relatórios independentes de certificação de reservas da Gaffney, Cline & Associates de 31 de
dezembro de 2018 confirmam reservas totais 2P líquidas para a Enauta de 130 milhões de barris, +64% em
relação aos níveis anteriores
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PRODUÇÃO – MANATI E ATLANTA
MANATI - MMm3 POR DIA

4,9

MANATI - MMm3 POR DIA
5,6

4,9

5,2

4,1

4,8

PRODUÇÃO TOTAL ENAUTA
(Mil boe)
1.471

1.973

1.852
31%

Campo de
Atlanta

69%

2017

2018

2019E

4T17

3T18

4T18

4T17

3T18

4T18

Produção total de 1.852 mil barris de óleo equivalente (boe) proveniente de dois ativos produtores
Manati: Produção média diária de 4,8MMm³ no 4T18, estável em comparação ao 4T17, e de 4,9 MMm³ no
ano— consistente com o guidance do ano
Atlanta: Produção média diária de 12,4 mil barris provenientes de dois poços produtores no 4T18, em linha
com as expectativas
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RECEITA LÍQUIDA (R$ MM)
58.9%
299
221
145

84

4T17

3T18

173

4T18

Campo de Atlanta
representou 58% da
receita total no
trimestre e
36% no ano

797,0
501,7

288,3

2017

2018

4T18: Receita líquida cresceu 105,8% ano-a-ano para R$298,7 milhões, beneficiada por uma maior produção
e pelo aumento da participação de 30% para 50% no Campo de Atlanta
Aumento de 58,9% da receita em 2018
Atlanta representou 58% do total da receita no 4T18 e 36% nos oito meses de produção em 2018
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CUSTOS OPERACIONAIS (R$ MM)
4T18 ATLANTA - TOTAL R$167,4 MM

4T18 MANATI - TOTAL R$14,5 MM

4T17 - TOTAL R$55,2 MM

16,3

3,2
1,1
-17,1

47,7

103,4

Outros
Custos de manutenção

9,9
17,5

4,9
6,0
11,3
18,7
14,4

Royalties
Depreciação e amortização
Custos de produção

Custos operacionais (Manati + Atlanta) foram de R$14,5 milhões e R$167,4 milhões, respectivamente,
mais do que o triplo do registrado no 4T17, refletindo o impacto da participação adicional de 20% no
Campo de Atlanta
Custos de Depreciação e Amortização de Manati foram impactados pela reversão da provisão de
abandono no total de R$33,3 milhões, refletindo uma redução na nova curva de produção esperada
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DESPESAS G&A (R$ MM)
-1,6%

20,6
15,5

15,6

4T17

3T18

4T18

52,1

51,3

2017

2018

4T18: Despesas gerais e administrativas tiveram aumento de 32,9% e refletem as despesas com pessoal,
os custos associados à participação dos funcionários nos resultados, parcialmente compensados pela
maior alocação para projetos operados pela Companhia
Como percentual da receita total, houve uma melhora de 160 bps, passando para 7,0%, uma vez que a
Companhia conseguiu diluir os custos em uma base maior de receita.
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RENTABILIDADE (R$ MM)
EBITDAX

LUCRO LÍQUIDO
40.9%

239,8
159,7

574,8

193,0

19.0%
357,4

407,9

425,2

125,3

118,0
55,6

4Q17

3Q18

4Q18

2017

2018

4Q17

3Q18

4Q18

2017

2018

4T18: O EBITDAX caiu 33% em relação ao ano anterior, principalmente devido ao recebimento, no 4T17, da
primeira parcela da venda do BM-S-8; no ano, o EBITDA aumentou 40,9%.
Excluindo-se os ganhos com a venda do BM-S-8 e o acordo pelo atraso do FPSO, o EBITDAX totalizou
R$381,9 milhões e R$253,6 milhões em 2018 e 2017, respectivamente
Excluindo-se o ganho do 4T17 com a venda do BM-S-8, o lucro líquido cresceu 85% no 4T18; o lucro líquido
do ano aumentou 19%
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CAPEX 2018-2020

CAPEX TOTAL 2018:
US$ 73 MM

4T18 - US$6,5 milhões

CAPEX TOTAL 2019:
US$ 65 MM

CAPEX TOTAL 2020:
US$ 133 MM

4
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72% investidos no Campo de Atlanta

43

19

43

2018 - US$73 milhões

90

62

US$62 milhões para o Campo de Atlanta
US$10 milhões em atividades de exploração

Produção

Exploração

Outros

Produção

Exploração

Outros

Produção

Exploração

US$5 milhões para atividades na Bacia de Sergipe-Alagoas
Outros

2019 - US$65 milhões
74% está planejado para o Campo de Atlanta
Início da perfuração exploratória no Bloco CAL-M-372 e para
início da perfuração do poço na Bacia do Ceará

2020 - US$133 milhões

CAL-M-372

0

4

Manati

3

Blocos Rodada 11

3

SEAL

US$90 milhões para o Sistema Definitivo do Campo de Atlanta
Perfuração do poço na Bacia de Sergipe-Alagoas e perfuração
do poço na Bacia do Ceará

4

5
16
5

12
14

BS-4
2018 - TOTAL US$73 MM

40
2019 - TOTAL US$65 MM

62
90
2020 - TOTAL US$133
10 MM

Outros

VISÃO GERAL DO PORTFOLIO - ATUALIZAÇÃO
PRODUÇÃO - MANATI

Produção média diária de gás totalizou 4,8MMm³ no 4T18; a falta de chuvas
continuou a ser o principal motor de demanda
Produção média diária estimada para 2019 é de 4,1MMm³, no limite inferior da
projeção inicial divulgada para o ano; continuaremos monitorando de perto as
tendências da demanda industrial e as condições climáticas
Certificação de reservas preparada pela Gaffney, Cline & Associates (GCA),
atualizada no final de 2018, indicou reservas 2P para 100% do Campo de 6,3
bilhões de m³ de gás natural e 0,7 milhão de barris de gás condensado,
correspondendo a aproximadamente 40,3 milhões de boe de gás, um pouco
superior à certificação anterior, após contabilizar o volume produzido em 2018
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VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO - ATUALIZAÇÃO
PRODUÇÃO - ATLANTA
Produção média diária dos dois poços produtores totalizou 12,4 mil bbl
Tribunal Arbitral emitiu decisão favorável à Enauta, elevando em 20% a participação da
Companhia no Bloco BS-4, totalizando 50%
Relatório de certificação de reservas da GCA atualizado para o Campo de Atlanta, com data base
em 31 de dezembro de 2018, indicou reservas 2P de 100% do Campo totalizando 224 milhões de
bbl, um aumento de 17% na reserva anterior. As reservas 1P de 100% do Campo totalizando 174
milhões de bbl, um aumento de 18% na reserva em relação à certificação divulgada em 2014.
Consórcio decidirá sobre o Desenvolvimento do Sistema Definitivo no Campo de Atlanta no 2S2019
Cronograma de atividades:
45 dias

90 dias
Fev/19:
Início da
perfuração do 3o
poço

CAPEX total: U$45 milhões

Início da
intervenção
1o poço
produtor

45 dias
Início da
intervenção
2o poço
produtor

OPEX total: U$45 milhões

3T19:
3 poços em
produção: 2527kbbl
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VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO - ATUALIZAÇÃO
EXPLORAÇÃO: SERGIPE-ALAGOAS
Companhia detém 30% de participação em seis blocos - ExxonMobil e Murphy Oil
são os outros sócios
Representa o alicerce do programa de exploração da QGEP; adjacente a
importantes descobertas, considerados de médio a baixo risco com perspectivas
de volume elevado
Dados sísmicos já foram adquiridos; programa de perfuração e avaliação estimado
para 2019; início da perfuração programada para meados de 2020

Teste de longa duração em Farfan estimado para 1T19

EXPLORAÇÃO: DIVERSOS
Processo de farm-out dos blocos na Bacia do Pará-Maranhão em andamento
Aguardando licença ambiental para o Bloco na Bacia da Foz do Amazonas

Blocos na Bacia do Ceará e Espírito Santo sendo avaliados com sócios
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RESUMO & PERSPECTIVAS
Início de 2019 já aponta para crescimento contínuo
Ano completo de produção no Campo de Atlanta com participação de 50%
Aumento gradual na produção do Campo de Atlanta a partir de meados do 2T;
estimativa de permanência de preços favoráveis; hedge natural contra oscilações na
moeda brasileira
Produção de Manati manterá sua contribuição relativamente estável
Mais informações sobre Sergipe-Alagoas; Enauta posicionada como uma das principais
parceiras de grandes players internacionais no Brasil
Balanço robusto provendo recursos para suportar o crescimento e manter estratégia
oportunista para expansão do portfólio
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www.enauta.com.br

Rio de Janeiro
Av. Almirante Barroso n° 52,
sala 1301 | Centro
Rio de Janeiro – RJ | 20031 918
Tel.: 55 21 3509 5800

Salvador
Av. Antônio Carlos Magalhães n° 1034,
sala 353 | Pituba Parque Center
Itaigara | Salvador – BA | 41825 000
Tel.: 55 71 3351 6210

Rotterdam
Visiting Address: Beursplein 37, World Trade Center
Unit 601, 3011 AA Rotterdam
Tel.: 31 102619960 - F.: 31 102619962
Postal Address: Postbus 8540,
3009 AM, Rotterdam
Tel.: 31 0104215530 - F.: 31 0104210350

Nota 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 de suas atividades futuras. Algumas
afirmações e informações são baseadas em previsões, projeções, 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 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, de forma que não há qualquer garantia de que as projeções ou conclusões aqui mencionadas serão realizadas e/ou
atingidas. 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. É recomendado que os investidores analisem detalhadamente o prospecto da QGEP, incluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Esta apresentação
não contém todas as informações necessárias para uma completa avaliação de investimentos na Companhia. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, para tomada de decisão de investimento.

