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Fato Relevante 

 

OSX solicita Recuperação Judicial  
 
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2013 – A OSX Brasil S.A. (“OSX” ou “Companhia”) 
(BM&FBovespa: OSXB3), companhia aberta privada brasileira com atividade no setor de 
equipamentos e serviços para a indústria offshore de petróleo e gás natural, com atuação 
integrada nos segmentos de construção naval, fretamento de unidades de exploração e 
produção (E&P) e serviços de operação e manutenção (O&M), comunica aos seus acionistas 

e ao mercado em geral que ajuizou, no dia de hoje, na Comarca da Capital do Estado do Rio 

de Janeiro, pedido de Recuperação Judicial, em conjunto com suas subsidiárias OSX 
Construção Naval S.A. e OSX Serviços Operacionais Ltda., nos termos da Lei no. 11.101/05, 
em caráter de urgência, mediante deliberação de seu Conselho de Administração em reunião 
realizada no dia 08 de novembro de 2013, com vistas a preservar o valor da empresa, 
protegendo os interesses dos acionistas, empregados e credores. 
 

Adicionalmente, a OSX informa que rescindiu os contratos com a cliente OGX Petróleo e Gás 
S.A. (“OGX”), relativos ao afretamento e operação da unidade FPSO OSX-2 e ao 
arrendamento da plataforma WHP-2, devido, dentre outros motivos, ao ajuizamento do 
pedido de recuperação judicial da OGX e de sua controladora OGX Petróleo e Gás 
Participações S.A. e a não confirmação da OGX em prosseguir com o projeto da plataforma 
WHP-2.  

 
Como consequência das rescisões mencionadas acima, a OSX buscará exercer seus direitos 
legais na obtenção das verbas rescisórias previstas nos respectivos contratos e na legislação 
aplicável. 
 
A OSX reitera que mantém com a cliente OGX e com suas subsidiárias contratos comerciais 

relativos à utilização, pela cliente OGX, de plataformas de produção de propriedade da OSX, 

e vem mantendo contínuo diálogo acerca dos contratos vigentes com esta cliente, visando o 
seu cumprimento ou otimização, conforme os interesses da Companhia.  
 
As informações relativas ao processamento do pedido de recuperação judicial, bem como 
outros fatos e informações pertinentes, serão oportunamente divulgados, na forma da 
legislação vigente. 
 

Luiz Guilherme Esteves Marques 
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da OSX Brasil S.A. 

 
 
 
 
 

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 OSX, 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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