ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96
Companhia Aberta - BOVESPA: OGXP3
OGX PETRÓLEO E GÁS S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 08.926.302/0001-05
Companhia Aberta – BOVESPA: OGSA3
Fato Relevante
- Início da Negociação das Ações e outros Valores Mobiliários da OGX Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2014 – Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação
Judicial (“OGPar”) (BM&FBOVESPA: OGXP3; OTC: OGXPY.PK) e OGX Petróleo e Gás S.A. – Em
Recuperação Judicial (“OGX” e, em conjunto com OGPar, as “Companhias”) (BM&FBOVESPA:
OGSA3), nos termos do artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 358/02,
em complemento ao Fato Relevante de 16 de outubro de 2014, informam aos seus acionistas e ao
mercado em geral que as ações e outros valores mobiliários de emissão da OGX passarão a
negociadas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa”) a
partir de 29 de dezembro de 2014, inclusive, sob o código “OGSA3”.
As Companhias informam, ainda, que a OGX obteve registro de seu Programa de American
Depositary Receipt (“ADRs”) Nível 1 perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e a
Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (U.S. Securities and Exchange Commission). Os American
Depositary Shares (“ADS”) emitidos no contexto do Programa de ADRs não serão listados em
nenhuma bolsa de valores e estão sendo distribuídos com base na exceção de registro prevista no
Securities Act de 1993. Cada ADS representará uma ação ordinária da OGX. Todas as ações
ordinárias entregues na forma de ADS terão os mesmos direitos econômicos, políticos e outros,
das demais ações ordinárias em circulação da OGX. Informações adicionais sobre o Programa de
ADRs Nível 1 estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities
Exchange Commission ), www.sec.gov.
Conforme previsto nos Planos de Recuperação Judicial das Companhias, os detentores dos bonds
com vencimento em 2018 e 2022 receberão ADSs do depositário dos bonds com vencimento em
2018 e 2022 assim que os procedimentos para emissão e distribuição dos ADSs por meio da DTC

forem concluídos. As Companhias manterão o mercado informado a respeito da conclusão deste
procedimento.

AVISO LEGAL
Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à OGPar e OGX que
refletem a atual visão e/ou expectativa da OGPar e/ou da OGX 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 OGPar e/ou a OGX 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 OGPar e/ou a OGX 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.
O presente fato relevante não representa uma oferta de valores mobiliários nos Estados Unidos.
Os valores mobiliários não poderão ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem que haja
um registro ou exceção para o respectivo registro. Qualquer oferta pública de valores mobiliários a
ser realizada nos Estados Unidos será feita por meio de um prospecto que poderá ser obtido junto
ao emissor ou ao respectivo vendedor do valor mobiliário, o qual conterá informações detalhadas
acerca da companhia e da administração, bem como das demonstrações financeiras.
Contatos OGpar e OGX
Investidores:
Marcia Mainenti
Marianna Sampol
+55 21 3916 4545
ri@ogpar.com.br
Mídia:
Cibele Flores, cibele.flores@ogpar.com.br
+55 21 3916 4505

