ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96
Companhia Aberta - BOVESPA: OGXP3
Fato Relevante
- Adequação ao Regulamento para Listagem de Emissores da BM&FBovespa Rio de Janeiro, 23 de Outubro de 2015 – Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação
Judicial (“OGPar” ou “Companhia”) (BM&FBOVESPA: OGXP3; OTC: OGXPY.PK) em
atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei 6.404/1976 e às disposições da
Instrução CVM nº 358/2002, conforme alteradas, e em atenção ao disposto no Regulamento
para Listagem de Emissores, Admissão à Negociação de Valores Mobiliários e do Manual do
Emissor da BM&FBOVESPA, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o
recebimento do Ofício 3189/2015-SEA, de 23/10/2015, emitido pela BM&FBOVESPA, com o
seguinte teor:
Sr. Paulo Narcélio Simões Amaral
Diretor de Relações com Investidores
Óleo e Gás Participações S.A.
Ref.: Cotações abaixo de R$1,00 por unidade
Prezado Senhor,

Nos termos do item 5.2.f do Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores
Mobiliários (Regulamento) e do Manual do Emissor, a cotação de suas ações admitidas à negociação na
BM&FBOVESPA deve ser mantida em valor superior a R$ 1,00 por unidade, em 30 pregões consecutivos.
Verificamos que, no período de 18/08 a 29/09/2015, as ações de emissão dessa companhia permaneceram
cotadas abaixo de R$1,00 por unidade, o que configura o descumprimento ao item 5.2.f do Regulamento,
sujeitando V.Sa. a aplicação das sanções previstas no capítulo X do Regulamento.
Em face do acima exposto, a companhia deverá:
1.
Divulgar ao mercado, até 26/10/2015, o recebimento desta notificação, informando o seu teor;
2.
Divulgar ao mercado, até 09/11/2015, os procedimentos e o cronograma adotado para enquadrar a
cotação das ações de sua emissão.

3.
Tomar as medidas cabíveis para enquadrar a cotação de suas ações acima de R$ 1,00 até a data da
assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2015,
observado o prazo legal.
As divulgações acima devem ser realizadas por meio de aviso de fato relevante fora do horário de pregão.
Orientações da BM&FBOVESPA sobre o grupamento de ações, uma das medidas indicadas para o
enquadramento das cotações das ações, podem ser encontradas em nosso site.
Caso não sejam tomadas as medidas cabíveis no prazo mencionado no item 3 deste ofício, a
BM&FBOVESPA determinará a suspensão da negociação dos referidos valores mobiliários, conforme
disposto no item 5.2.7 do Manual do Emissor.
Adicionalmente, solicitamos encaminhar a referida correspondência para os Administradores e
Controladores dessa companhia.

A Companhia informa ainda que tomará oportunamente todas as providências necessárias para
o atendimento ao disposto neste Ofício e que divulgará ao mercado, no prazo estipulado, os
procedimentos e o respectivo cronograma para o devido enquadramento às normas acima
mencionadas.

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:
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Joana Montenegro
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Mídia:
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