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Fato Relevante
– ANP Solicita Substituição das Garantias do Programa Exploratório Mínimo Relativas aos Blocos POT-M762, POT-M-475, CE-M-603, CEM-M-661, PAMA-M-591 e PAMA-M-624–
Rio de Janeiro, 05 de maio de 2015 - A Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (Bovespa:
OGXP3; OTC: OGXPY.PK) e OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial (Bovespa: OGSA3)
(respectivamente, “OGpar” e “OGX”, e, quando em conjunto, “Companhias”), nos termos do artigo 157,
parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 358/02, informam aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, após reunião da Diretoria da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
("ANP"), realizada em 22 de abril de 2015, a ANP resolveu por requerer a substituição do penhor do óleo de
Tubarão Martelo, como garantia para o cumprimento do Programa Exploratório Mínimo (''PEM'') relativas
aos blocos POT-M-762, POT-M-475, CE-M-603, CEM-M-661, PAMA-M-591 e PAMA-M-624, por Cartas de
Crédito ou Seguros Garantias. A ANP conferiu um prazo de 30 (trinta) dias para substituição das mesmas ou
15 (quinze) dias para que a OGX ingresse com recurso administrativo, salientando contudo que o não
atendimento dessa determinação poderá acarretar a rescisão dos contratos de concessão.

Nesse contexto, as Companhias informam que adotarão, tempestivamente, todas as medidas legais
cabíveis no intuito de defender o melhor interesse das Companhias com relação a este tema.

Adicionalmente, a Companhia informa que foi solicitada à ANP a devolução dos blocos PAMA-M-591,
PAMA-M-624, PAMA-M-443, PAMA-M-408 e PAMA-M-407, tendo em vista que, até o presente momento,
não foram concedidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA as Licenças Ambientas necessárias para a execução das atividades de perfuração nas respectivas
áreas. A devolução das concessões dos blocos na Bacia do Pará-Maranhão ainda estão pendentes de
análise e aprovação da ANP.

Cumpre, ainda, informar que a OGX está envidando seus melhores esforços no intuito de realizar farm outs
das participações detidas nos blocos exploratórios adquiridos na 11ª Rodada de Licitações da ANP (POT-M475 – 65% OGX; CE-M-603 e POT-M-762 - 50% OGX; CE-M-661 - 30% OGX), o que poderá desonerar a OGX
com relação às obrigações regulatórias assumidas no PEM com a ANP.

As Companhias irão manter seus acionistas e o mercado informados de qualquer outro desenvolvimento
deste assunto.

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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