ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96
Companhia Aberta - BOVESPA: OGXP3

Comunicado ao mercado
– Acordo de Transferência de Participação Relevante mediante condições precedentes –
Rio de Janeiro, 19 de Janeiro de 2016 – A Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial
(Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK) (“Companhia”), comunica ao mercado, em cumprimento ao que
estabelece o artigo 12 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 358, que recebeu nesta
data a correspondência anexa, enviada em nome de 9 West Finance S.à.r.l., afiliada ao Mubadala
Development Company, referente à aquisição de participação relevante na sua composição acionária.

Segue abaixo a tradução livre da carta enviada.

“Para

ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.
Rua do Passeio 56, 11º e 12º Andar
Centro – Rio de Janeiro – Brasil
CEP: 20021-290
Sr. Paulo Narcélio Simões Amaral
Diretor de Relações com Investidores
9 West Finance S.à.r.l – Divulgação de aquisição em participação acionária
Prezados Senhores:
Em conformidade com o artigo 12 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) Instrução nº 358,
do dia 3 de Janeiro de 2002, ajustada, a 9 West Finance S.à.r.l. (“9 West”), anuncia que na data de
15 de Janeiro de 2016, que firmou um acordo vinculativo para adquirir, sujeito a certas condições
precedentes, 371.046.088 ( trezentos e setenta e um milhões, quarenta e seis mil e oitenta e oito)
ações ordinárias representando aproximadamente 11,47% (onze vírgula quarenta e sete por
cento) da totalidade das ações emitidas pela Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação
Judicial (A “Companhia”) detidas pelo Eike Fuhrken Batista e seus associados Centennial Asset
Brazilian Equity Fund LLC e Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC.

9 West solicita que o Diretor de Relações com Investidores da Companhia divulgue a informação a
seguir para a CVM por meio do sistema de IPE:
(i) 9 West é uma companhia devidamente organizada e validamente existente sob as leis
de Luxemburgo, com sede em 15, Rue Edward Steichen, L-2540, inscrita no CNPJ de
número 20.970.103/0001-34, e é representada no Brasil pela Sr. Paulo Calil Franco
Padis, com CPF de número 187.428.858-50, em conformidade com o Artigo 119 da Lei
nº 6.404 de 15 de Dezembro de 1976, e ajustada ;
(ii) A aquisição é exclusivamente de propósito de investimentos, no qual a 9 West não
busca alterar o controle ou modificar a estrutura administrativa da Companhia.
(iii) Não possui outras ações, bônus de subscrição, direitos de subscrição, opções, valores
mobiliários ou instrumentos financeiros atrelados a tais valores mobiliários, sejam
físicos ou financeiros, emitidos pela Companhia, foram detidas pela9 West (ou
qualquer uma de suas associadas) em detrimento da aquisição mencionada; e
(iv) Nenhum acordo ou contrato regulando o exercício de direitos de votos na Companhia,
ou aquisição de ações adicionais ou outros valores imobiliários emitidos pela
Companhia foram realizados pela 9 West (ou seus associados).
Estamos aguardando o seu contato com relação à solicitação acima. Por favor, não hesite em
entrar em contato conosco se houver algum questionamento ou comentário sobre o relatado
acima.
Atenciosamente,
9 West Finance S.à.r.l.
Paulo Calil Franco Padis
Advogado por direito”

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.

Contato:
Investidores:
Marcia Mainenti
Joana Montenegro
Victor Rosenzvaig
ri@ogpar.com.br
+55 21 3916-4545
Mídia:
Cibele Flores
cibele.flores@ogpar.com.br
+55 21 3916-4505

