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COMUNICADO AO MERCADO

ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
Rio de Janeiro, 22 de abril de 2009 - OGX PETRÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.(Bovespa: OGXP3) vem
comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral a alteração na composição da Diretoria Executiva da Companhia
aprovada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 22 deabril de 2009.
Como resultado das decisões tomadas pelo Conselho de Administração, o Sr. Rodolfo Landim, que ocupava a posição de
Diretor Presidente durante a fase pré-operacional da Companhia, foi convidado pelo Sr. Eike Batista para assisti-lo no
desenvolvimento de novos negócios para o Grupo EBX, os quais contemplam projetos de infra-estrutura em geral.
Antes de ingressar na OGX, o Sr. Landim ocupou o cargo de Diretor Presidente da MMX, outra companhia do Grupo
EBX, no período de 2006 a março de 2008. O Sr. Landim continuará a ocupar o cargo de membro do Conselho de
Administração da Companhia.
OSr. Eike Batista, Presidente do Conselho de Administração da OGX, substituirá o Sr. Rodolfo Landim como Diretor
Presidente da Companhia.O Sr. Paulo Mendonça, que atualmente ocupa o cargo de Diretor de Exploração e Produção,
passará a acumular a função de Diretor Geral da Companhia, na qual será responsável pela coordenação das atividades da
Diretoria Executiva e ficará encarregado de reportar o andamento dessas atividades ao Diretor Presidente.
O Sr. Paulo Mendonça integraa OGX desde sua constituição, em julho de 2007, após trabalhar por mais de 34 anos na
Petrobras, onde atuou como Gerente Geral e, posteriormente, Gerente Executivo de Exploração. Sob a liderança do Sr.
Mendonça, o índice de sucesso da equipe exploratória da Petrobras aumentou significativamente, resultando na descoberta
de mais de 9 bilhões de barris de óleo equivalente em 50 campos de 2002 a 2007 e da primeira descoberta no já famoso
cluster do pré-sal da Bacia de Santos.
“Rodolfo Landim foi fundamental na organização e êxito que obtivemos até hoje na execução do nosso plano de negócios e
na contratação de bens e serviços", comentou o Sr. Eike Batista, presidente do Conselho de Administração e Diretor
Presidente da Companhia. "Dentro do grupo EBX, temos uma enorme gama de talentosos executivos, e somos
privilegiados por poder tirar proveito destes recursos.

A habilidade de liderança já demonstrada pelo Paulo Mendonça continuará a ser um grande trunfo para a OGX,
extremamente útil na execução da nossa campanha exploratória, que é a atividade essencial em nosso futuro próximo”
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