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FATO RELEVANTE
A OCEANA OFFSHORE S.A. (“Companhia”), em observância às disposições da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução da CVM nº
400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e, ainda, para fins do disposto
no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, vem a
público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi apresentado, nesta data, pedido de
registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de suas ações ordinárias, a ser realizada no
Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM 400 e demais disposições
legais aplicáveis, sob a coordenação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários, incluindo esforços de colocação das ações no exterior (“Oferta”).
A Oferta foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 3 de agosto de 2020,
conjuntamente com a submissão do pedido de listagem da Companhia na B3 S.A- Brasil, Bolsa Balcão
(“B3”) e do pedido de admissão à negociação e adesão ao segmento especial de listagem do Novo Mercado.
Serão oportunamente fixados pelo Conselho de Administração da Companhia: (a) a quantidade de ações a
serem emitidas pela Companhia no âmbito da Oferta; e (b) o preço de venda das ações, conforme venha
a ser acordado na data de precificação da Oferta, após a apuração do resultado do procedimento de coleta
de intenções de investimento junto a investidores institucionais, a ser realizado no Brasil e no exterior, em
conformidade com o disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400 (bookbuilding).
Não obstante, a efetiva realização da Oferta está sujeita, entre outros fatores, às condições dos mercados
de capitais nacional e internacional, aos registros pertinentes junto à CVM e à B3 e à obtenção das
aprovações societárias competentes, e uma vez realizada, será conduzida em conformidade com a
legislação e regulamentação aplicáveis. Ressalta-se, portanto, que, nesta data, não há qualquer decisão
quanto à efetiva realização de uma oferta, bem como quanto à sua estrutura e volume, que restam sujeitas
à avaliação das condições de mercado presentes à época da realização da potencial oferta.
A Companhia manterá o mercado atualizado sobre quaisquer desdobramentos ou deliberações a respeito
do tema, respeitadas as restrições constantes das normas da CVM e demais legislação aplicável.
Este Fato Relevante não constitui uma oferta de venda de valores mobiliários, no Brasil, nos Estados Unidos
da América ou em qualquer outra jurisdição, possuindo caráter exclusivamente informativo, nos termos da
legislação em vigor, e não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado como, nem constituir, uma
recomendação de investimento, oferta de venda, solicitação ou oferta de compra de quaisquer valores
mobiliários da Companhia no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.
Qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída, ou
disseminada nos Estados Unidos da América. A distribuição de anúncios e a oferta e venda de valores
mobiliários em certas jurisdições podem ser vedadas por lei. Nenhum valor mobiliário da Companhia poderá
ser ofertado ou vendido nos Estados Unidos da América sem que haja registro ou isenção de registro nos
termos do Securities Act.

Este Fato Relevante contém declarações prospectivas identificadas por termos e frases como "antecipar",
"acreditar", "pretender", "estimar", "esperar", "continuar", "dever", "poder", "planejar", "projetar",
"prever", "deverá" e expressões similares e são baseadas principalmente nas expectativas atuais da
Companhia e estimativas de eventos e tendências futuras. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a
diversos riscos e incertezas, que podem mudar de tempos em tempos. É impossível que a Companhia
preveja como as declarações prospectivas podem ser afetadas por tais riscos e incertezas e a Companhia
não tem qualquer dever de, e não pretende, atualizar ou revisar as declarações prospectivas neste Fato
Relevante, exceto conforme exigido por lei.
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