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Fato Relevante
- OGpar anuncia alteração na composição de seu Conselho de Administração Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2015 – Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial
(“OGPar” ou “Companhia”) (BM&FBOVESPA: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), nos termos do artigo 157,
parágrafo 4o, da Lei 6.404/76, e da Instrução CVM no. 358/02, informa aos seus acionistas e ao
mercado que, nesta data, recebeu comunicação do Sr. Eike Fuhrken Batista de renúncia aos cargos
de presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia.
A renúncia ocorre após o cumprimento exitoso das principais etapas do plano de reestruturação
da Companhia e sua subsidiária OGX Petróleo e Gás – Em Recuperação Judicial, notadamente a
aprovação em assembleia geral de credores do plano de recuperação judicial por vasta maioria
dos credores, seguida da homologação judicial do plano, da obtenção do registro de companhia
aberta da OGX Petróleo e Gás S.A. e da capitalização de Créditos Concursais e Extraconcursais,
consoante já divulgado nos fatos relevantes de 03.06.2014, 18.09.2014 e 16.10.2014,
respectivamente.

AVISO LEGAL
Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à OGPar e OGX que
refletem a atual visão e/ou expectativa da OGPar e/ou da OGX 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 OGPar e/ou a OGX 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 OGPar e/ou a OGX 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. Cada investidor deve fazer sua
própria avaliação, incluindo os riscos associados, pra tomada de decisão de investimento.
O presente fato relevante não representa uma oferta de valores mobiliários nos Estados Unidos.
Os valores mobiliários não poderão ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem que haja
um registro ou exceção para o respectivo registro. Qualquer oferta pública de valores mobiliários a
ser realizada nos Estados Unidos será feita por meio de um prospecto que poderá ser obtido junto
ao emissor ou ao respectivo vendedor do valor mobiliário, o qual conterá informações detalhadas
acerca da companhia e da administração, bem como das demonstrações financeiras.
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