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Fato Relevante

-- OGX e OSX firmam acordos para contratação de equipamentos de produção --- OGX divulga metas de produção de longo prazo atingindo 1,4 milhão boepd em 2019 –
-- Previsão de início de produção é antecipada para o princípio de 2011 –

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2010 - A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (“OGX”) (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 (i) celebração de um Acordo Preliminar de Cooperação
Estratégica (“Acordo de Cooperação”) entre OGX e OSX Brasil S.A. (“OSX”) para o atendimento da demanda
por unidades de exploração e produção (“Unidades de E&P”), (ii) no âmbito do referido acordo, o
afretamento da unidade de produção do tipo FPSO (Floating Production Storage & Offloading) OSX 1 e
prestação de serviços de operação e manutenção correlatos e (iii) suas metas de produção esperadas para o
curto, médio e longo prazos.
“Com os resultados de nossas perfurações até o presente, fomos capazes de revelar uma nova província no
sul da bacia de Campos e quebrar paradigmas quanto à qualidade e potencial dos reservatórios nesta área.
Agora nos preparamos para uma nova fase na história da OGX, que buscará atingir a produção de 1,4 milhão
de barris por dia em 2019”, comentou Sr. Eike Batista, CEO e Presidente do Conselho de Administração da
OGX. “A OGX está diante de uma história de 10 anos de crescimento sem paralelo, calcada em ativos world
class, de extraordinária qualidade”, acrescentou Sr. Batista.
Acordo de Cooperação entre OGX e OSX:
A OGX e a OSX definiram os termos e condições para a celebração de um acordo de cooperação para
atender a demanda de longo prazo por equipamentos e serviços de produção da OGX. O acordo estabelece
um direito de prioridade recíproco, para a construção no Brasil, para o afretamento e para a operação de
unidades de produção da OSX, sempre que em condições de mercado e dentro das especificações técnicas e
prazos requeridos pela OGX. Os termos e condições do acordo estabelecem uma negociação “open book” e
margem alvo de remuneração fixa e pré-determinada de 15% na atividade de construção naval, 5% na
prestação de serviços de O&M e 15% de retorno alvo sobre o capital próprio alavancado na atividade de
afretamento.

Os equipamentos fornecidos pela OSX contribuirão para que
que seja atendido o compromisso de conteúdo
local assumido pela OGX nos contratos de concessão celebrados com a ANP a preços competitivos.
competitivos Estes
equipamentos serão contratados pelo sistema de afretamento (leasing),
(
), o que minimizará a necessidade de
capital da OGX no curto e médio prazos,
prazo , otimizando assim o caixa da companhia neste período.
Indicativamente, a tabela abaixo apresenta a estimativa de demanda da OGX por equipamentos para atingir
sua meta de produção de 1,4 milhão de barris de óleo equivalente por dia (“boepd”) em 2019 referente
apenas ao seu atual portfolio.
Equipamentos

Quantidades

FPSO

19

TLWP

5

WHP

24

Total

48

* Considera também os blocos em que a OGX não é operadora.

Contratação do FPSO OSX 1:
A OGX e OSX acordaram os termos e condições para a celebração de contrato de afretamento do FPSO OSX
1 pelo período de 20 anos, à taxa diária média de US$ 263 mil/dia e para a prestação de serviços de
operação e manutenção correlatos. O FPSO OSX 1 foi construído no estaleiro
es
da Samsung Heavy Industries
Co. Ltd.. e tem como objetivo possibilitar a antecipação da produção inicial de óleo pela OGX para o princípio
de 2011. O FPSO OSX-1
1 dispõe de uma capacidade de armazenamento de 950.000 barris e de
processamento de 80.000 barris por
or dia
ia (“bpd”) expansíveis para aproximadamente 100.000 bpd.
Metas de Produção:
O gráfico abaixo apresenta as metass de produção esperadas da OGX para o curto, médio e longo prazos:
Em mil barris de óleo equivalente por dia

(*) CAGR = Taxa média de crescimento anual composta

SOBRE A OGX
Focada na exploração e produção de óleo e gás natural no Brasil, a OGX Petróleo e Gás SA é a maior
companhia privada brasileira no setor de óleo e gás em termos de área marítima de exploração, com
aproximadamente 7.000 km², além de cerca de 21.500 km² em área terrestre. Possui um portfólio
diversificado e de alto potencial, composto por 29 blocos exploratórios nas Bacias de Campos, Santos,
Espírito Santo, Pará-Maranhão e Parnaíba. Além de contar com um time de profissionais altamente
qualificados, a companhia possui sólida posição financeira, com cerca de US$ 4 bilhões para investimentos
em exploração, produção e novos negócios. Em junho de 2008, a empresa captou recursos na ordem de R$
6,7 bilhões em sua oferta pública de ações, no maior IPO primário da história da Bovespa. A OGX é parte do
Grupo EBX, conglomerado industrial fundado e liderado pelo empresário brasileiro Eike Batista, que possui
um comprovado histórico de sucesso no desenvolvimento de novos empreendimentos nos setores de
recursos naturais e infraestrutura. Para mais informações visite o site: www.ogx.com.br/ri.

Aviso Legal
Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual
visão e/ou expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios. Estas
afirmações incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam
resultados, performance 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 a Companhia 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. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais
detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os
resultados reais. É recomendado que os investidores analisem detalhadamente o prospecto da OGX,
incluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Esta apresentação não contém todas as informações
necessárias a uma completa avaliação de investimento na Companhia. Cada investidor deve fazer sua própria
avaliação, incluindo os riscos associados, pra tomada de decisão de investimento.
Contatos OGX
Investidores:
Marcelo Torres, marcelo.torres@ogx.com.br
Luiz Garcia, luiz.garcia@ogx.com.br
Juliana Schmith, juliana.schmith@ogx.com.br
+55 21 2555 6237
Mídia:
Camila Manfredini, camila.manfredini@ogx.com.br
+55 21 2555 4673

