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– OGX anuncia novo plano de negócios para as descobertas de Campos e Parnaíba –

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2011 - A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (“OGX”) (Bovespa: OGXP3; OTC:
OGXPY.PK), empresa brasileira de óleo e gás natural responsável pela maior campanha exploratória privada no Brasil,
comunica hoje ao mercado detalhes do plano de negócios da Companhia para as descobertas nas Bacias de Campos e do
Parnaíba.
"Seguindo o sucesso de nossas descobertas e da campanha de delimitação nas bacias de Campos e do Parnaíba, anunciamos
nosso plano de negócios para o desenvolvimento e produção do portfólio de recursos da OGX. A liquidez pro-forma de
aproximadamente US$ 5,1 bilhões em caixa que dispomos, nos permitirá atingir um fluxo de caixa positivo em 2014 e
assegurar uma produção estimada de 730.000 boepd até o final de 2015”, comentou Paulo Mendonça, Diretor Geral e de
Exploração da OGX. “Nós permanecemos confiantes em nossa capacidade de continuar a executar nosso plano de
exploração e produção nos próximos anos, ao mesmo tempo em que continuamos gerenciando com eficiência nossos
custos", adicionou Sr. Mendonça.
A fim de financiar as atividades de exploração e produção, a Companhia captou aproximadamente US$ 8,0 bilhões,
incluindo US$ 1,3 bilhão através de uma colocação privada de ações em 2007, posteriormente um adicional de US$ 4,1
bilhões provenientes do IPO realizado em 2008, e mais US$ 2,563 bilhões mediante a colocação de títulos de dívida no
exterior anunciada em 26 de maio de 2011.
Desde o IPO, a OGX alcançou importantes avanços no seu plano de negócios, incluindo:

Aumento significativo em seu portfólio de recursos potenciais de 4,8 para 10,8 bilhões de boe;
Perfuração de 52 poços nos últimos 20 meses com uma taxa de sucesso superior a 90% no total;
Aumento do número de concessões de 21 para 34, das quais 29 estão localizadas no Brasil e cinco na Colômbia;
Expansão da área da Companhia de cerca de 7.000 km 2 para 41.000 km 2, e
Aumento do número de funcionários para mais de 250, com uma equipe total hoje de mais de 6.100 profissionais
envolvidos em suas atividades.

Como resultado da disciplina financeira da Companhia, a OGX manteve forte liquidez durante suas atividades
exploratórias com caixa de US$ 2,5 bilhões (posição em 31 de março de 2011). A OGX acredita que esse nível de liquidez,

somados aos US$ 2,563 bilhões provenientes da emissão de títulos e o fluxo de caixa operacional da produção, irá permitir
que a Companhia financie integralmente o desenvolvimento da produção das descobertas já realizadas e consiga atingir um
fluxo de caixa positivo estabilizado em 2014.
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