AVISO AOS ACIONISTAS
Grupamento de Ações
Rio de Janeiro, 02 de maio de 2016 - A Óleo e Gás Participações S.A. – Em
Recuperação Judicial (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK) (“OGpar” ou
“Companhia”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em
complemento aos fatos relevantes divulgados nos dias 23 de outubro de 2015 e 09
de novembro de 2015, que os acionistas da Companhia reunidos em Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2016 ("AGE") aprovou
o grupamento da totalidade de ações de emissão da Companhia, nos seguintes
termos e condições:
1. Grupamento de ações: Foi aprovada a proposta de realização do
grupamento das atuais 3.236.016.790 (três bilhões, duzentos e trinta e seis
milhões, dezesseis mil, setecentas e noventa) ações ordinárias
representativas do capital social da Companhia, à razão de 100 (cem) ações
para 1 (uma) ação ("Fator de Grupamento"), passando o capital a ser
composto por 32.360.168 (trinta e dois milhões, trezentos e sessenta mil e
cento e sessenta e oito) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e
sem valor nominal, sem modificação do valor do capital social.
2. Prazo para ajuste da posição acionária: Conforme aprovado na AGE, os
acionistas da Companhia terão o prazo de 30 (trinta) dias, compreendido no
período entre 02 de maio de 2016 e 01 de junho de 2016 (inclusive) para, a
seu livre e exclusivo critério, ajustarem suas posições de ações em lotes
múltiplos de 100 (cem) ações ("Prazo de Composição"), mediante negociação
privada ou cursada na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros ("BM&FBOVESPA"). Os acionistas poderão ajustar as suas posições
por intermédio de corretoras de valores mobiliários de sua livre escolha.
3. Validade de Bloqueio: Os bloqueios em circulação com posição não
grupada terão validade para depósito até 01 de junho de 2016.
4. Efetivação do grupamento: A partir de 02 de junho de 2016, tendo
transcorrido o Prazo de Composição apresentado no item “2”, as ações
representativas do capital social da Companhia passarão a ser negociadas
grupadas.
5. Informação aos titulares de GDRs: As ações ordinárias de emissão da
Companhia que compõem as Global Depositary Receipts, Nível I, negociados
no mercado de balcão norte-americano sob o código "OGXPY.PK" ("GDRs"),
também serão objeto do grupamento de ações, obedecendo a mesma
proporção estipulada para o grupamento das ações no Brasil, de forma que
as GDRs continuarão sendo negociados na proporção de uma GDR para cada
ação.
6. Alienação das frações remanescentes: Ao término do Prazo de
Composição, as eventuais frações de ações que se verificarem serão
separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas em leilão a ser
realizado na BM&FBOVESPA, em até 10 (dez) dias úteis contados do término
do Prazo de Composição, sendo o produto da venda rateado
proporcionalmente aos titulares das frações, após a liquidação financeira. Os
valores líquidos resultantes deste leilão serão colocados à disposição dos
acionistas que fizerem jus, conforme abaixo:

(i) Para os acionistas que tiverem seus registros atualizados e neles
identificada conta corrente em instituição financeira para recebimento de
rendimentos, os valores serão depositados em tal conta corrente;
(ii) Para os acionistas que tiverem suas ações depositadas na Central
Depositária de Ativos da BM&FBOVESPA, os valores serão creditados
diretamente a essa instituição, que se encarregará de repassá-los aos
respectivos acionistas por meio de seus Agentes de Custódia;
(iii) Para os demais acionistas que não tenham seus registros atualizados ou
que não possuam domicilio bancário no Banco Itaú Unibanco S.A., os valores
ficarão à disposição para recebimento pelo acionista mediante atualização
cadastral para crédito destes valores em toda a rede de agências do Banco
Itaú Unibanco S.A. em território nacional, munido de documentos
comprobatórios de sua titularidade das ações e/ou desbloqueio das ações,
conforme o caso.
Os acionistas interessados na obtenção de mais informações acerca do processo do
grupamento das ações poderão entrar em contato com o Departamento de
Relações com Investidores da Companhia através do endereço eletrônico
ri@ogpar.com.br ou pelo telefone +55 (21) 3916-4545.

