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Fato Relevante
OGX PETRÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. (a “Companhia” ou “OGX”) vem, em atendimento à Instrução CVM
n° 358/02, comunicar à CVM e ao mercado o que segue:
1. A Companhia realizou nesta data (18.12.2007) duas Assembléias Gerais Extraordinárias, nas quais foram aprovadas as
seguintes matérias: (i) aumento do capital no valor total de R$ 2.291.235.770,78, com a emissão privada de 899.500.000
ações preferenciais classe A, 89.950.000 ações preferenciais classe B e 996.894.948 ações ordinárias; (ii) a reforma do
Estatuto Social; (iii) a eleição do novo Conselho de Administração; e (iv) a emissão de um Bônus de Subscrição. As ações
emitidas por força do aumento de capital foram totalmente subscritas pelos acionistas da Companhia no exercíciode seus
respectivos direitos de preferência. As novas ações emitidas participarão em igualdade de condições com as ações da
Companhia em circulação, com relação a todos os benefícios, inclusive na distribuição de dividendos.
2. Após o referido aumento de capital, o acionista controlador da Companhia, Centennial Asset Mining Fund, passou a
deter 1.029.835.617 ações ordinárias e 89.950.000 ações preferenciais classe B, representativas de 55,45% do capital
votante e total da OGX.
3. Também em decorrência do aumento de capital descrito no item 1. acima, os seguintes acionistas minoritários passaram
a ser titulares de mais de 5% das ações preferenciais classe Ade emissão da Companhia, as quais conferem direito de voto
irrestrito aseus titulares:

Acionista

N. de ações preferenciais
classe A detida

% de ações preferenciais
classe A detida

% do capital votante e
total da OGX detido

Ontario Teachers’ Pension
Plan Boar

450.000.000

50,03

22,29

ZAM Ventures, L.P. e
ZAM Holdings, L.P

156.304.167

17,38

7,74

UBS Prestige Fund II LLC
– Class 4

80.183.334

8,91

3,97

Morgan Stanley Uruguay
Ltd

64.250.000

7,14

3,18

4. Nesta data entrou em vigor, ainda, o acordo de acionistas da Companhia,celebrado entre todos os acionistas da OGX,
estando o mesmo disponível no site da CVM, tendo sido arquivado na sede da Companhia, nos termos da lei. Referido
acordo de acionistas regula, dentre outras matérias, oexercício do direito de voto pelos acionistas.
5. A emissão privada de ações em tela contou com a assessoria financeira dos bancos Credit Suisse, UBS Pactual e BMO
Capital
6. Maiores informações poderão ser obtidas mediante contato diretor com o Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores da Companhia, Sr. Marcelo Faber Torres, através do e-mail: marcelo.torres@ogx.com.br e do tel. (21)
2555-5200.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2007.
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