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Fato Relevante
– Suspensão Temporária da Produção do Campo de Tubarão Azul –
Rio de Janeiro, 28 de agosto 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”), em continuidade
aos Fatos Relevantes divulgados pelas Companhias em 07 de abril e 29 de junho de 2015, informam que a
parada de produção do FPSO OSX-1, conforme aprovada no Plano Anual de Produção (PAP) pela Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), será realizada no dia 31 de agosto de 2015,
respeitando os compromissos assumidos com a OSX 1 Leasing B.V. , seus respectivos credores e a OSX
Serviços Operacionais Ltda. – Em Recuperação Judicial, sobre a futura desmobilização da plataforma FPSO
OSX-1.

A parada de produção no âmbito da negociação de devolução da plataforma FPSO OSX-1 é mais um passo
exitoso das Companhias em suas estratégias de minimizar custos de abandono do campo, num contexto de
cumprimento das mais rígidas obrigações regulatórias e ambientais. É, ainda, demonstração da flexibilidade
negocial da companhia na condução de seus negócios com aqueles proprietários de plataforma FPSO que
entendem o ambiente jurídico que cerca a recuperação judicial e estão preparados para cumprir a lei
brasileira.

As Companhias solicitaram à ANP a suspensão temporária da produção do Campo de Tubarão Azul por até
um ano e estudam alternativas para retomar as atividades no Campo de Tubarão Azul, considerando a
utilização de novas tecnologias e viabilidade econômica do referido campo.

Cabe ressaltar, no entanto, que a desmobilização da FPSO OSX-1 e sua consequente devolução para a OSX 1
Leasing B.V. ainda estão sujeitas à aprovação das autoridades brasileiras.

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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