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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,
para a tomada de decisão de investimento.
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1. Contexto Atual
Principais Destaques

≡ Ao longo do ano de 2017, a OGpar cumpriu etapas fundamentais para que
sua reestruturação ocorresse

≡ No dia 2 de agosto de 2017, foi proferido pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial
da Comarca da Capital do Rio de Janeiro o encerramento do seu Processo
de Recuperação Judicial

≡ Na qualidade de garantidora, celebrou o Acordo Definitivo junto a sua
investida Dommo Energia e seus credores

≡ Em decorrência desse fato, a Dommo Energia capitalizou créditos para
liquidar seu endividamento
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1. Contexto Atual

≡ Tendo em vista implementação do Acordo firmado em 24 de Julho de 2017, a
participação da OGpar na Dommo Energia foi diluída de 25,89% para 1,29%

*Participação societária indireta
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2. DRE

Demonstração dos Resultados
Despesas gerais e administrativas
EBITDA
Outras despesas operacionais
Ganho efeito da alteração de participação em investida
Realização de ajustes acumulados de conversão
Resultado de equivalência patrimonial
EBIT
Resultado financeiro
EBT
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejuízo) do exercício

2017

2016

$

(4.696)
(4.696)
(2.491)
938.257
(51.024)
(517.063)
362.983
(5.811)
357.172
-

(5.384)
(5.384)
18.228
(14.031)
(181.085)
(182.272)
3.213
(179.059)
-

688
688
(2.491)
920.029
(36.993)
(335.978)
545.255
(9.024)
536.231
-

357.172

(179.059)

536.231

≡ O lucro auferido durante o exercício de 2017 decorre principalmente da
diluição da participação da OGpar no capital da Dommo Energia e
diminuição do efeito na equivalência em seu resultado
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3. Próximos Passos

≡ Em setembro de 2017, a sua investida Dommo Energia mudou sua
nomeação de OGX Petróleo e Gás S.A. para Dommo Energia S.A.

≡ Ocorreu alteração de ticker OGSA3 para DMMO3, mantendo o ticker
OGXP3 inalterado

≡ O Plano de Recuperação Judicial prevê a possibilidade de incorporação da
OGpar pela Dommo Energia após o cumprimento de certas condições como
observado na AGE de 21 de agosto de 2017

≡ Ambas as Companhias precisam estar de acordo com a incorporação
≡ Como consequência, o ticker OGXP3 deixará de existir e apenas o DMMO3
será negociado na B3
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