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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 Diamond Offshore Netherlands
B.V., subsidiária da Diamond Offshore Drilling, Inc.
(“Diamond”),um contrato para o afretamento das unidades de perfuração semi-submersíveis denominadas “Ocean
Ambassador” e “Ocean Lexington” (as “Plataformas”). A Diamond é um dos maiores fornecedores de plataformas de
perfuração marítima do mundo, com posição de destaque no Brasil há mais de 30 anos. A Ocean Lexington tem capacidade
para perfurar poços de até 6.100m de profundidade, em lâmina d'água máximade até 610m.
A Ocean Ambassador, por sua vez, tem capacidade para perfurar poços de até 6.100m de profundidade, em lâmina d'água
máxima de até 335m.
A Companhia afretará as Plataformas por um período de 3 anos cada.
As Plataformas serão utilizadas para iniciar acampanha exploratória da OGX na Bacia de Campos a partir do segundo
semestre de 2009, conforme originalmente planejado.
A Companhia aproveita a oportunidade para informar que, com a presente contratação, foram descontinuadas as
negociações com a Queiroz Galvão Óleo e Gás Ltda para o acordo definitivo de afretamento da unidade de perfuração
“Alaskan Star”, objeto de fato relevante divulgado em 07 de julho de 2008.
A Companhia encontra-se, ainda, em fase avançada de negociação para a contratação de até duas outras unidades de
perfuração, com conclusão prevista para os próximos meses.
As Plataformas Ocean Ambassador e Ocean Lexington, juntamente com as novas unidades de perfuração em negociação,
permitirão à Companhia realizar toda a campanha exploratória de seu atual portfolio.
Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2008.
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