OGX: Afretamento da quarta unidade de perfuração semi-submersível - “Sea Explorer”
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Fato Relevante
A OGX PETRÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. (“OGX” ou “Companhia”) vem, em atendimento ao disposto no
artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, comunicar a seus acionistas e ao
mercado em geral o que segue:
A Companhia, por meio de sua subsidiária OGX Petróleo e Gás Ltda., celebrou com a Caland Boren B.V, subsidiária da
Pride International, Inc. (“Pride”), um contrato para o afretamento da unidade de perfuração semi-submersível denominada
“Sea Explorer” (a “Plataforma”). A Plataforma tem capacidade para perfurar poços de até 6.500m de profundidade, em
lâmina d'água máxima de até 300m.
A Companhia afretará a Plataforma por um período de 2 anos. Esta é a quarta plataforma afretada pela Companhia e a
última necessária para a realização de toda a campanha exploratória nos blocos em que a OGX é operadora, em
consonância com nosso cronograma original de perfuração.
A contratação da Sea Explorer, que representa o último equipamento crítico para a execução da campanha exploratória da
Companhia, evidencia a capacidade da OGX de contratar equipamentos e serviços de elevado grau de complexidade e com
grande agilidade junto a empresas de renome internacional.
A OGX encontra-se em fase avançada de negociação para a contratação dos demais bens e serviços complementares à
campanha exploratória, em consonância com nosso cronograma original de perfuração.
A Companhia aproveita esta oportunidade para informar ao mercado que a campanha de levantamento de dados sísmicos
3D nos blocos da bacia de Campos teve início no último dia 8 de setembro de 2008, conforme originalmente previsto, e que
as campanhas de levantamento sísmico nos blocos das bacias de Pará-Maranhão e Espírito Santo estão previstas para ter
início ainda no ano de 2008, adiantando-se ao cronograma original.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2008.
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