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Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 2010 - A OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (“OGX S.A.”) (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 passou a integrar a carteira teórica do Ibovespa, o mais importante indicador do
desempenho médio das cotações do mercado brasileiro de ações, que retrata o comportamento dos principais papéis
negociados na BM&FBOVESPA. O peso da OGXP3 no Ibovespa, com base na carteira em vigor nesta data, é de 0,87%,
ocupando a 34ª posição entre os 63 ativos presentes no índice. A composição do índice é válida de 4 de Janeiro a 30 de
Abril de 2010.
Para a OGX, a entrada nesse índice é reflexo da bem sucedida execução de seu plano de negócios, com o cumprimento dos
objetivos previamente definidos – entre os quais podemos citar o início da perfuração de seis poços em 2009 – e
importantes descobertas de petróleo, o que aumentou a confiança dos investidores em relação ao potencial retorno do
investimento e à liquidez das ações. Atualmente, o free float da OGX está em 37%, considerando posição direta e indireta
do controlador, com um volume financeiro diário médio, em dezembro de 2009, de aproximadamente R$ 293 milhões.
A OGX acredita que a inclusão de seus papéis no Ibovespa proporcionará um aumento de liquidez para a ação, dado que
este índice é utilizado como referência na composição das carteiras de fundos de investimento de diferentes instituições
e/ou de investidores individuais.
O Ibovespa é um índice que representa uma carteira teórica de investimentos, a qual é composta por ações que atendam,
nos 12 meses anteriores à sua formação, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) estar entre as ações cujos índices de
negociabilidade somados representem 80% do valor acumulado de todos os índices individuais; (ii) apresentar participação,
em termos de volume, superior a 0,1% do total; e (iii) estar presente em mais de 80% do total de pregões do período.
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