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-- OGX adquire participação em 7 blocos na Bacia do Parnaíba --

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2009 - A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (“OGX 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, comunica ao mercado a aquisição (“Aquisição”), por meio de sua subsidiária OGX Petróleo e Gás Ltda (“OGX
Ltda”), de70% de participação (“Participação”) em sete blocos exploratórios terrestres na bacia do Parnaíba, interior do
estado do Maranhão (“Blocos”). A aprovação desta aquisição foi publicada no site da Agência Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Bio combustíveis – ANP (“ANP”) – em 24 de setembro de 2009. A Participação foi adquirida junto à Petra
Energia Ltda (“Petra”), que permanece com 30% de participação nos Blocos.
Paralelamente à presente Aquisição, a OGX S.A. e aMPX Energia S.A. (“MPX”) firmaram um Memorando de
Entendimentos formalizando a intenção de transferir, sujeita a prévia aprovação daANP, a Participação para uma nova
sociedade de propósito específico(“SPE”) em que a OGX S.A., a operadora, deteria 66,7% e a MPX 33,3% do capital
social.
Este Memorando de Entendimentos também formaliza a intenção de celebrar um acordo de fornecimento de gás natural
para Usinas Termoelétricas a serem desenvolvidas pela MPX em associação com a Petra, o que poderá garantir uma
demanda para até a totalidade da produção.
A Aquisição tem como contrapartida o pagamento à Petra do montante equivalente ao bônus de assinatura e assunção de
100% dos custos e garantias referentes ao Programa Exploratório Mínimo (PEM) do primeiro período exploratório.
Todos estes custos seriam rateados pela OGX S.A. e MPX na proporção de suas participações no capital da nova SPE.
“Esta aquisição confirma o compromisso da OGX em expandir seu portfolio com ativos de baixo risco e grande potencial
exploratório.
A bacia do Parnaíba é considerada uma nova fronteira de grande potencial na produção terrestre de gás.
Continuamos estudando outras oportunidade desde aquisição e buscamos continuar a expandir nosso portfolio com ativos
que agreguem valor como estes.” afirmou Paulo Mendonça, Diretor Geralda OGX.

Os Blocos estão localizados em uma bacia de nova fronteira, se estendem por 21.471 km² e apresentam relevante potencial
para produção de gás, confirmado através de um poço perfurado em 1987 onde foram constatados indícios de
hidrocarboneto.
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