ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 07.957.093/0001-96
NIRE: 33.3.0027845-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) a se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada às 10:00 horas, do dia 26 de
novembro de 2018, na Rua Lauro Müller, nº 116, 38º andar, sala 3802, Botafogo, na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
(a)
Aprovar a dispensa da obrigação da Dommo Energia S.A. (“Dommo”) de aderir ao
segmento de governança corporativa do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, nos
termos do artigo 46 do Regulamento do Novo Mercado, em caso de aprovação das demais
matérias da ordem do dia;
(b)
Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de emissão da Companhia
pela Dommo;
(c)

Aprovar a incorporação de ações da Companhia pela Dommo; e

(d)
Autorizar os administradores a praticarem os atos necessários para a implementação da
Incorporação de Ações da Companhia pela Dommo.
A Companhia esclarece ainda que: (a) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da
Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br), no site da B3 (www.b3.com.br), bem como no
site de Relações com Investidores da Companhia (www.ogpar.com.br/ri), os documentos
relacionados a este edital, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/09, conforme
alterada; (b) para participação na Assembleia, os acionistas deverão apresentar à Companhia,
além do documento de identidade, os seguintes documentos: (i) o extrato atualizado do agente
custodiante das ações da Companhia, contendo a respectiva participação acionária; (ii) o
instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante, caso o acionista se faça
representar por procurador; e (iii) no caso de acionistas pessoa jurídica, deverão igualmente ser
apresentados os documentos de representação pertinentes.
Informações adicionais encontram-se na Proposta da Administração disponível nos sites acima
listados.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2018.
ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.
Julio Alfredo Klein Junior
Presidente do Conselho de Administração

