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30.

Compromissos assumidos
b)

Contratos de arrendamento mercantil operacional (arrendatário) e de operação e
manutenção (O&M)


FPSO OSX-1

Contrato de afretamento celebrado, na modalidade bareboat, em 26 de fevereiro de
2010, com a empresa ligada OSX 1 Leasing BV. O aluguel médio diário durante o
período de afretamento equivale a US$ 263,000, reajustável de acordo com o índice
inflacionário do setor. Possuía originalmente vigência de 20 anos, contados a partir
de outubro de 2011, mas essa vigência foi reduzida para 18 anos, renováveis a
critério da OGX, por mais 5 anos.
Associado a esse contrato, a OGX celebrou com empresa ligada OSX Serviços
Operacionais Ltda. um contrato de 20 anos para a operação e manutenção (“O&M”)
do OSX-1. Esse contrato prevê que os custos acordados (em especial pessoal e
material), uma vez incorridos, sejam recobrados acrescidos de uma margem que
varia de 0% a 10%, de acordo com o nível de eficiência operacional.
A OSX Brasil S.A. (“OSX”) divulgou fato relevante comunicando que sua subsidiária
OSX 1 Leasing B.V. notificou, na mesma data, a OGX P&G da rescisão dos
contratos de Afretamento (“charter”) e Operação (O&M) do FPSO OSX-1 em função
do não pagamento de uma parcela do arrendamento do referido FPSO após
expirado o prazo previsto em contrato.


FPSO OSX-3
Contrato de afretamento celebrado, na modalidade bareboat, em 06 de março de
2012, com a empresa sob controle comum OSX 3 Leasing BV. Possui vigência de 20
anos, contados a partir da data de entrega da embarcação ou 25 de março de 2014,
o que ocorrer antes. A OGX possui o direito de terminar o contrato sem ônus a partir
do 13º ano de vigência. O aluguel médio diário durante o período de afretamento
equivale a US$ 390,000, reajustável de acordo com o índice inflacionário do setor.
Associado ao contrato afretamento, a OGX está negociando com empresa ligada
OSX Serviços Operacionais Ltda. um contrato de 20 anos para a operação e
manutenção do OSX-3. Esse contrato deverá prever que os custos acordados (em
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especial pessoal e material), uma vez incorridos, sejam recobrados acrescidos de
uma margem que varia de 0% a 10%, de acordo com o nível de eficiência
operacional. A OGX terá o direito de terminar o contrato sem ônus a qualquer tempo.

