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Fato Relevante
-- OGX e OSX assinaram os termos definitivos do Acordo de Cooperação Estratégica para
contratação de equipamentos de produção, bem como o contrato de afretamento do FPSO OSX-1 –

Rio de Janeiro, 01 de março de 2010 - A OGX Petróleo e Gás ParticipaçõesS.A. (“OGX”) (Bovespa: OGXP3; OTC:
OGXPY.PK), maior companhia privada brasileira do setor de petróleo e gás natural em termos de área marítima de
exploração, comunica ao mercado que, em seqüência ao fato relevante divulgado em 26 de janeiro de 2010, foram assinados
em 26 defevereiro de 2010 os termos definitivos (i) do Acordo de Cooperação Estratégica entre OGX, OGX Petróleo e
Gás Ltda.,
OSX Brasil S.A., OSX Estaleiros S.A., OSX Leasing Group B.V. e OSX Serviços Operacionais Ltda. (o “Acordo”), e (ii)
do contrato de afretamento da unidade deprodução do tipo FPSO (Floating Production Storage & Offloading) OSX-1, para
o afretamento da referida unidade pela sua proprietáriaOSX-1 Leasing BV à afretadora OGX Petróleo e Gás Ltda.
O Acordo de Cooperação Estratégica reafirma e regula os termos econdições pré-definidos no acordo preliminar que foi
objeto do fato relevante divulgado em 26 de janeiro de 2010.
Como mencionado comrelação ao aludido acordo preliminar, o Acordo estabelece um direito deprioridade recíproco, para a
construção no Brasil, para o afretamento epara a operação de unidades de produção da OSX, sempre em condições
demercado e dentro das especificações técnicas e prazos acordados para atender à demanda da OGX.
O Acordo estabelece uma negociação “open book” e margem alvo de remuneração pré-determinada da ordem de 15%
naatividade de construção naval, da ordem de 5% na prestação de serviçosde O&M e 15% de retorno alvo sobre o capital
próprio alavancado na atividade de afretamento.
O FPSO OSX-1 teve a sua construçãoconcluída no estaleiro da Samsung Heavy Industries Co. Ltd na Coréia doSul e foi
entregue à sua proprietária OSX 1 Leasing B.V. em 27 dejaneiro de 2010.
Nos termos do contrato de afretamento, o FPSO OSX-1ficará à disposição da OGX, à taxa diária média de US$ 263
mil/dia, atéa conclusão do período de 20 anos contado da conclusão das obras decustomização da unidade às características
técnico-operacionais da descoberta da OGX onde será alocada no Brasil.
O FPSO OSX-1 conta comcapacidade instalada de produção de 80.000 barris por dia, expansíveispara 100.000 barris por

dia, e de armazenagem de 950.000 barris.
O FPSOOSX-1 encontra-se em lay-up no mesmo estaleiro da Samsung, em preparação para iniciar sua customização para
futura operação no Brasil.
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