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OGX e OSX apresentam contagem regressiva para o primeiro óleo
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2011 - A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (“Companhia” ou “OGX”)
(Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), empresa brasileira de óleo e gás natural responsável pela maior campanha
exploratória privada no Brasil e a OSX Brasil S.A. ("OSX") (Bovespa: OSXB3), companhia aberta privada brasileira,
dedicada ao setor de equipamentos e serviços para a indústria offshore de petróleo e gás natural, por meio de atuação
integrada nos segmentos de construção naval, fretamento de unidades de exploração e produção (E&P) e de serviços de
operação e manutenção (O&M), comunicam ao mercado que revisaram o cronograma de início de produção para janeiro de
2012.
Ao longo desse semestre, a OGX focou na execução do processo de preparação para o primeiro óleo, desde a obtenção de
licenças ambientais até as instalações dos equipamentos que vão conectar o poço OGX-26HP ao FPSO OSX-1. O intenso
trabalho das equipes da OGX e da OSX nesse processo possibilitou a instalação de 10 estacas do sistema de ancoragem,
10 amarras, um arco flutuante submerso e a bóia do turret desconectável. Além disso, a OGX está finalizando a instalação
das linhas flexíveis, concluindo assim etapas importantes que antecedem à chegada do FPSO OSX-1 à acumulação de
Waimea. Por sua vez, a OSX continua com sua equipe trabalhando a bordo do FPSO OSX-1, que está atracado no cais do
Porto do Rio de Janeiro, cumprindo extenso e cuidadoso programa de testes dos equipamentos e sistemas, de modo a
garantir o início de produção em conformidade com seus elevados padrões de segurança.
Os principais passos previstos para o início da produção são:
(i)25/dez: Saída do FPSO OSX-1 do porto do Rio de Janeiro
(ii)26/dez: Vistoria final ao FPSO OSX-1
(iii)7/jan: Conexão do FPSO OSX-1 ao turret
(iv)23/jan: FPSO OSX-1 preparado e início da produção
Mais informações podem ser obtidas através dos hotsites: www.ogx.com.br/primeirooleo e www.osx.com.br/osx-1, que
estarão sendo frequentemente atualizados ao longo das próximas semanas.

SOBRE A OGX
Focada na exploração e produção de óleo e gás natural, a OGX Petróleo e Gás SA é responsável pela maior campanha
exploratória privada no Brasil. A OGX possui um portfólio diversificado e de alto potencial, composto por 30 blocos
exploratórios no Brasil, nas Bacias de Campos, Santos, Espírito Santo, Pará-Maranhão e Parnaíba e 5 blocos exploratórios
na Colômbia, nas Bacias de Cesar-Ranchería, Vale Inferior do Madalena e Vale do Médio Madalena. A área total de
extensão dos blocos é de 7.000 km² em mar e cerca de 37.000 km² em terra, sendo 24.500 km² no Brasil e 12.500 km² na

Colômbia. Além de contar com um quadro de profissionais altamente qualificados, a companhia possui sólida posição
financeira, com cerca de US$ 3,6 bilhões (em setembro de 2011) para investimentos em exploração, produção e novos
negócios. Em junho de 2008, a empresa captou recursos na ordem de R$ 6,7 bilhões em sua oferta pública de ações, no
maior IPO primário da história da Bovespa até então. A OGX é parte do Grupo EBX, conglomerado industrial fundado e
liderado pelo empresário brasileiro Eike Batista, que possui um comprovado histórico de sucesso no desenvolvimento de
novos empreendimentos nos setores de recursos naturais e infraestrutura. Para mais informações visite o site:
www.ogx.com.br/ri . Acompanhe também o início da produção do primeiro óleo da OGX no site
www.ogx.com.br/primeirooleo.

SOBRE A OSX
A OSX é uma Companhia do setor de equipamentos e serviços para a indústria offshore de petróleo e gás natural, com
atuação em três segmentos: construção naval, fretamento de Unidades de E&P e serviços de O&M. A OSX foi constituída
para suprir a demanda da indústria brasileira por soluções integradas de serviços e equipamentos para a produção offshore
de petróleo e gás natural. Em março de 2010, a empresa captou recursos na ordem de R$ 2,5 bilhões em sua oferta pública
de ações, no 7º maior IPO primário da história da BM&FBOVESPA. A maior Unidade de Construção Naval das Américas,
em construção no Complexo Industrial do Super Porto do Açu, situado no Distrito Industrial de São João da Barra,
recebeu sua licença prévia em Fevereiro/11 e sua licença de instalação em Junho/11. O projeto da UCN Açu recebeu em
Maio/11 prioridade de financiamento pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante – CDFMM. Atualmente, o
order book estimado da OSX é de 48 equipamentos, que correspondem a cerca de US$ 30 bilhões, dos quais US$ 4,8
bilhões já estão confirmados. O financiamento privado internacional do FPSO OSX 1 mereceu a conquista dos prêmios
internacionais “Deal of the Year – 2010”, na categoria “Project Finance”, da revista Marine Money, e “Shipping Debt Deal
of the Year – South America”, de Jane's Transport Finance Awards. A OSX integra o Grupo EBX, conglomerado
empresarial fundado e liderado pelo empresário brasileiro Eike Batista, que possui comprovado histórico de sucesso no
desenvolvimento de novos empreendimentos nos setores de recursos naturais e infra-estrutura, dentro dos mais elevados
padrões de tecnologia e sustentabilidade. Para mais informações visite o site: www.osx.com.br/ri.
Aviso Legal
Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual visão e/ou
expectativa da Companhia 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 Companhia 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 Companhia 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. É recomendado que os investidores analisem detalhadamente o prospecto da OGX,
incluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Esta apresentação não contém todas as informações necessárias a
uma completa avaliação de investimento na Companhia. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os
riscos associados, pra tomada de decisão de investimento.
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