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-- Acionista controlador da OGX adquire participação adicional de 1,5% --

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2009 - A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (Bovespa: OGXP3; OTC:
OGXPY.PK), maior companhia privada brasileira do setor de petróleo e gás natural em termos de área marítima de
exploração, anuncia hoje que seu acionista controlador,Presidente do Conselho de Administração e CEO, Sr. Eike
Batista,adquiriu uma participação adicional de 1,5% do capital social da OGX através da compra de 2.423.975 Global
Depositary Receipts (GDRs),correspondente a 484.795 ações ordinárias, aumentando sua posição naOGX para
aproximadamente 62%, entre ações e GDRs.
“Essa transação reflete minha confiança na campanha de perfuração que a OGX está prestes a iniciar, assim como na
experiência, conhecimento e competências diferenciadas de execução que a equipe da OGX usará durante o
desenvolvimento de seu portfolio de alto potencial exploratório”, comentou o Sr. Batista.
A aquisição de 1,5% dototal de ações da OGX foi executada através da compra de GDRs dosegundo maior acionista da
Companhia, o fundo de pensão OntarioTeachers Pension Plan (OTPP), por veículos de investimento detidos
integralmente pelo Sr. Batista. Após essa transação, o fundo de pensão Ontario Teachers deterá aproximadamente 10,7%
do total de ações da OGX.
“Temos um extenso relacionamento com Sr. Batista e suas empresas. Acreditamos fortemente na expertise da OGX e no
seu histórico de realizações, assim como em seu potencial de criação de valor significativo em um futuro próximo. Esta
transação é um simples ajuste no nosso portfolio que se tornou possível com a vontade do Sr. Batista em aumentar sua
posição na companhia. Estamos muito satisfeitos por continuar sendo o segundo maior acionista da empresa” comentou
Sr.Wayne Kozun, Vice Presidente Sênior de Renda Variável da OTPP
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