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Fato Relevante
– Problemas Técnicos do FPSO OSX-3 –
Rio de Janeiro, 22 de Dezembro 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 ter sido assumida pela OGX a tarefa de operar o FPSO OSX-3, conforme
divulgado por meio do Fato Relevante de 16 de março de 2015, foram identificados diversos problemas
técnicos, todos relacionados ao projeto e/ou à execução da obra de conversão da embarcação, os quais
tem exigido dispêndio significativo de caixa por parte da OGX, na tentativa de mitigar os impactos de tais
defeitos e manter a operação do referido FPSO.

Diante disso, a OGX ingressou com ação cautelar de produção antecipada de provas em face de OSX 3
Leasing B.V., OSX 3 Holding B.V. e OSX Serviços Operacionais Ltda no intuito de que seja realizada uma
prova pericial de engenharia no FPSO OSX-3, após a qual serão adotadas as medidas de reparação
aplicáveis.

Adicionalmente, as Companhias informam que a OGX enviou requerimento formal a determinados
detentores de Bonds emitidos pela OSX 3 Leasing B.V. (“Bonds”), no sentido de ter acesso a informações e
documentos que auxiliem procedimento investigatório em curso, o qual tem como objetivo averiguar as
bases e origem das premissas não verdadeiras levadas a juízo pela Nordic Trustee ASA (“Nordic”), na
qualidade de representante de detentores dos Bonds, e que acabaram induzindo o juízo a erro, colocando
em risco o plano de recuperação da OGX, principalmente levando-se em conta que parte das informações
utilizadas pela Nordic, para obter a penhora das ações detidas pela OGX no capital social da Parnaíba Gás

Natural S.A., penhora esta já revertida, destoam significativamente daquelas divulgadas publicamente pela
OGX .

As Companhias irão manter seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento destes
assuntos.
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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