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– Esclarecimento sobre informações publicadas na mídia –
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 2010 - A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (“OGX”) (Bovespa: OGXP3; OTC:
OGXPY.PK), empresa brasileira de óleo e gás natural responsável pela maior campanha exploratória privada no Brasil,
vem a público esclarecer acerca de informações que foram publicadas recentemente na mídia:
a. O processo de venda de participação minoritária (farm-out) nos blocos nabacia de Campos segue em andamento durante
o ano de 2011, sem data prevista para ser concluído. Cabe destacar que este é um processo dinâmico devido à intensa
campanha de perfuração em andamento, com 4 sondas em operação em Campos, perfurando novos poços pioneiros,
delimitatórios e de desenvolvimento da produção que, associados à alta taxa de sucesso, agregam valor aos recursos e aos
acionistas a cada passo.
A OGX segue com sólida posição financeira, com mais de US$ 3 bilhões em caixa, suficiente para suportar todos os
compromissos exploratórios e ainda o início do desenvolvimento da produção.
b. Em relação ao prospecto Vesúvio, a Companhia reitera que foram perfurados três poços na acumulação e em todos foi
comprovada apresença de óleo, por meio de perfis e coleta de amostras.
Adicionalmente, foi realizado um teste de formação num desses poços, o OGX-9DB, em que,p or questões técnicas
(ocorrência de emulsão), não foi possível a coleta de informações adicionais sobre características e vazão do reservatório.
Esse fato específico não altera as expectativas para a acumulação assim como as estimativas iniciais de volume divulgadas
pela Companhia.
A OGX pretende realizar novas perfurações e análises nessa área durante o segundo período exploratório que se inicia em
março de 2011. Novos testes de formação também serão conduzidos em diversas outras descobertas e seus
resultados conclusivos serão divulgados ao mercado oportunamente.
Adicionalmente, a OGX informa que foram iniciados os trabalhos com a consultoria norte-americana De Golyer & Mac
Naughton para uma nova avaliação de recursos riscados e recursos contingentes para as bacias de Campos e Parnaíba, com
conclusão prevista para o início de 2011.
Esse trabalho terá como base os excelentes resultados obtidos com a perfuração de 18 poços nessas duas bacias em apenas
14 meses
desde o início da campanha exploratória.

Dessa forma, a OGX inicia 2011 com 9 sondas em operação em nossas bacias, comprometida com o desenvolvimento do
seu plano de negócios e com a consolidação de sua trajetória de crescimento contínuo nos próximos anos, que será
impulsionada pelo início de sua produção previsto para meados de 2011.
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