ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96
Companhia Aberta - BOVESPA: OGXP3
OGX PETRÓLEO E GÁS S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 08.926.302/0001-05
Companhia Aberta - BOVESPA: OGSA3

– Produção mensal de petróleo em Fevereiro de 2017 –
Rio de Janeiro, 14 de Março de 2017 - a Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial
(“OGpar”) (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK) e OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial
(“OGX”) (Bovespa: OGSA3; OTC: OXPRY.PK), (em conjunto, “Companhias”), informam ao mercado que a
produção de óleo do mês de fevereiro de 2017 alcançou um total de 219.666 barris, refletindo a produção
do Campo de Tubarão Martelo.

Segue demonstração da produção diária na tabela abaixo:

Fevereiro
2017
01/02/2017
02/02/2017
03/02/2017
04/02/2017
05/02/2017
06/02/2017
07/02/2017
08/02/2017
09/02/2017
10/02/2017
11/02/2017
12/02/2017
13/02/2017
14/02/2017
15/02/2017
16/02/2017
17/02/2017
18/02/2017

TBMT
bpd
9.076
8.415
8.766
8.276
8.543
8.443
8.336
8.689
8.361
8.523
8.392
7.411
8.097
8.071
8.602
8.436
7.851
8.316

19/02/2017
20/02/2017
21/02/2017
22/02/2017
23/02/2017
24/02/2017
25/02/2017
26/02/2017
27/02/2017
28/02/2017
Total

8.119
7.753
8.397
8.173
8.233
6.378
5.513
5.451
5.498
5.547
219.666

*bpd – Barril por dia

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.

Contatos OGpar / OGX
Investidores:
Márcia Mainenti
Victor Rosenzvaig
ri@ogpar.com.br
+55 21 3916-4545
Mídia:
Cibele Flores
cibele.flores@ogpar.com.br
+55 21 3916-4505

