ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 07.957.093/0001-96
Companhia Aberta – B3: OGXP3

- Término e Resultado do Direito de Recesso Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2019 - a Óleo e Gás Participações S.A. (“OGpar”) (B3: OGXP3; OTC:
OGXPY.PK), comunica ao mercado, que recebeu da Superintendência de Acompanhamento de
Empresas da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no dia 27 de dezembro de 2018, o ofício 2025/2018SAE/GAE-2 (“Ofício”) transcrito abaixo:
“27 de dezembro de 2018
2025/2018-SAE/GAE-2
Óleo e Gás Participações S.A.
At. Sr. Pedro de Moraes Borba
Diretor de Relações com Investidores
Ref. : Direito de retirada
Prezado Senhor,
Considerando o encerramento em 27/12/2018 do prazo para os acionistas manifestarem sua dissidência com
relação à incorporação de ações da companhia pela Dommo Energia S.A., aprovada na AGE de 26/11/2018,
solicitamos informar, até 04/01/2019, se essa Companhia irá reconsiderar ou ratificar a referida incorporação,
conforme faculta o artigo 137, parágrafo 3º, da Lei nº 6404/76.
Solicitamos, ainda, informar a data de pagamento do valor de reembolso devido aos acionistas dissidentes, se
houver.”

Em continuidade ao Aviso aos Acionistas datado de 27 de novembro de 2018 e ao Fato Relevante de 26
de novembro de 2018, a Companhia informa, inicialmente, que o prazo de resposta ao Ofício de
04/01/2019 foi prorrogado para 07/01/2019 e, em resposta ao Ofício, o que segue:
1.

Término do prazo para exercício do direito de recesso: O prazo para os acionistas que não
aprovaram ou se abstiveram de votar a incorporação de ações da Companhia pela Dommo
Energia S.A. (“Dommo”), conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 26 de novembro de 2018 (“AGE”) ou, ainda, que não participaram da AGE,
exercerem o direito de recesso da Companhia terminou no dia 27 de dezembro de 2018.

2.

Quantidade de ações a serem reembolsadas: A Companhia apurou que, durante o prazo de
recesso, foi exercido o direito de recesso em relação a 15.634 (quinze mil, seiscentas e trinta e
quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

3.

Balanço especial: Não houve requerimento de levantamento de balanço especial previsto nos
termos do artigo 45, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das S.A.”).

4.

Valor do reembolso: O valor total a ser pago pela Companhia a título de reembolso das ações
objeto do direito de recesso será de R$ 156,34, isto é, R$ 0,01 (um centavo) por ação, a ser pago
com recursos oriundos do caixa da Companhia.

5.

Pagamento do reembolso: A Companhia pagará o reembolso das ações no dia 9 de janeiro de
2019.

6.

Tratamento das ações reembolsadas: As 15.634 (quinze mil, seiscentas e trinta e quatro) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, a serem reembolsadas serão mantidas
em tesouraria, nos termos do artigo 45, § 5º, da Lei das S.A.

7.

Não revisão da Operação: As administrações da Companhia e da Dommo não utilizarão a
faculdade prevista no § 3º do artigo 137 da Lei das S.A., de maneira que a aprovação da
incorporação de ações da Companhia pela Dommo em AGE é irrevogável e irretratável e não será
objeto de reconsideração ou ratificação.

8.

Negociação da OGPar: As ações de emissão da Dommo e da OGPar permanecerão sendo
negociadas separadamente até 10 de janeiro de 2019. A partir de tal data, as ações da Companhia
deixarão de ser negociadas, de modo que, de 11 de janeiro de 2019 em diante, apenas as ações
da Dommo serão negociadas.

9.

Entrega de Ações e Bônus de Subscrição Dommo: As ações e os bônus de subscrição de emissão
da Dommo a serem entregues aos acionistas da Companhia que não tiverem exercido seus
respectivos direitos de recesso no âmbito da aprovação da incorporação de ações estarão
disponíveis no dia 16 de janeiro de 2019 para a base acionária da Companhia de 10 de janeiro de
2019.

10.

Tratamento de Frações: Eventuais frações de ações e de bônus de subscrição resultantes da
substituição da posição de cada acionista da Companhia que não se compuser com outros
acionistas da Companhia de sorte a formar números inteiros, no prazo de 30 (trinta) dias a contar
de 16 de janeiro de 2019, serão reunidas e alienadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e o
respectivo valor, sem correção e líquido de quaisquer custos incidentes, será pago em moeda
corrente nacional aos titulares das respectivas frações, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar
do recebimento dos recursos decorrentes da alienação. O início do prazo supramencionado será
informado oportunamente pela Dommo.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre eventuais novas
informações do assunto objeto.

Rio de Janeiro, 07 de janeiro de 2019.
Pedro de Moraes Borba
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
Óleo e Gás Participações S.A.

Aviso Legal
Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas às Companhias que refletem a
atual visão e/ou expectativa das Companhias e de suas administrações a respeito dos seus planos de
negócios. Estas afirmações incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção,
indicam ou implicam resultados, desempenho 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 as Companhias 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.
As Companhias não têm 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 tomada de decisão de investimento.

