Release de Resultados
RESULTADOS REFERENTES AO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2018
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2018 – a Óleo e Gás Participações S.A. (B3: OGXP3; OTC: OGXPY.PK) (“OGpar”
ou “Companhia”) anuncia hoje seus resultados referentes ao terceiro trimestre de 2018 (“3T18”), bem como eventos
subsequentes relevantes ao mercado.

1 - Mensagem da Administração
A OGpar manteve no 3T18 seu investimento de 34,5 milhões de ações de emissão da Dommo Energia S.A. (“Dommo
Energia” ou “Investida”), conforme descrito na rubrica “Títulos e Valores Mobiliários”, tendo sido registrado o valor de R$
48,6 milhões, representando 1,29% do capital social da Investida. A cotação da Dommo Energia encerrou o 3T18 em R$
1,42, mantendo a mesma cotação do encerramento do segundo trimestre de 2018 (“2T18”).
As ações de emissão da Investida detidas pela OGpar, presentes na rubrica “Títulos e Valores Mobiliários”, representam
85,27% do ativo da Companhia no 3T18, sendo o valor remanescente basicamente composto pela rubrica de impostos
de renda, contribuição social e outros impostos a recuperar.
A Companhia não possui ativos operacionais e não recebeu dividendos da Investida, tendo a OGpar pago suas
despesas com mútuos realizados com a Dommo Energia.
Com relação aos empréstimos e financiamentos com partes relacionadas, a Companhia encerrou o 3T18 com um saldo
de R$ 110,3 milhões, isto é, com um aumento de 4,42% em relação ao 2T18 e de 18,57% em relação ao encerramento
do ano de 2017. Os saldos passivos mencionados se referem a mútuos com a Dommo Energia e que são remunerados
pelo CDI ou Libor de 6 meses + 2,50% a.a.
Em cumprimento ao plano de recuperação judicial da OGpar (“Plano de Recuperação Judicial”), homologado em 13 de
junho de 2014, a Companhia adotou medidas societárias para iniciar o processo de incorporação da Companhia pela
Dommo Energia ("Incorporação"), conforme fato relevante divulgado ao mercado em 25 de outubro de 2018. As
administrações de ambas as companhias têm dedicado os melhores esforços para que a Incorporação seja concluída
conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial.
O Protocolo e Justificação para a Incorporação de Ações da OGpar pela Dommo Energia será submetido à aprovação
de seus respectivos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, conforme Proposta da Administração. Maiores
detalhes sobre a Incorporação podem ser obtidos no fato relevante divulgado pela OGpar de 25 de outubro de 2018 e
com a área de Relações com Investidores.
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2 - Desempenho Financeiro
As informações financeiras e operacionais a seguir são apresentadas em bases consolidadas, de acordo com os
padrões internacionais de demonstrações contábeis (IFRS) emitidos pelo International Accounting Standards Board –
IASB e em Reais, exceto quando indicado o contrário.

Demonstração de Resultados
Em milhares R$

Demonstrações dos resultados
Despesas operacionais
Despesas administrativas e gerais
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado antes do resultado financeiro e
dos tributos
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial líquida

Prejuízo antes dos tributos
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo do período
Prejuízo básico e diluído por ação (em R$)

2T18

3T18

Δ$

(625)
-

(524)
-

101
-

(625)

(524)

101

80
(1.702)
(7.846)
(9.468)

79
(1.757)
(2.205)
(3.883)

(1)
(55)
5.641
5.585

(10.093)

(4.407)

5.686

-

-

-

(10.093)

(4.407)

5.686

(0,31190)

(0,13619)

0,17571

No 3T18, a OGpar registrou um prejuízo de R$ 4,4 milhões, representando uma redução de 56,34%, se comparado ao
prejuízo de R$ 10,0 milhões verificado no 2T18. O desempenho do trimestre provém essencialmente da variação
cambial líquida dos mútuos em Dólares, devido à depreciação de 3,84% do Real em relação à moeda Norte-americana.
Pode-se notar também que a Companhia reduziu em 16,16% as despesas gerais e administrativas do 2T18 para o 3T18,
perpetuando a adequação à diluição de sua participação na Dommo Energia.
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Contato OGpar
Investidores:
ri@ogpar.com.br
+55 21 2196-4699

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, realizações ou
desempenho futuros, 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. 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, para tomada de decisão de investimento.
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