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HOUSTON, Abril 30, 2014 – Exterran Holdings, Inc. (NYSE:EXH) anunciou hoje que assinou em 25/03/2014, com o Consórcio BCAM-40, do qual a
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) é operadora do campo, um contrato para prestar o serviço de compressão por 12 anos após a conclusão da
instalação de uma Estação de Compressão na Bahia, Brasil. O Projeto vai utilizar aproximadamente 28,000 HP de compressores, bem como
equipamentos de produção de gás natural.

A Estação de Compressão terrestre irá comprimir gás do campo offshore de Manati para a Estação de tratamento de gás natural de propriedade do
cliente em São Francisco do Conde, também na Bahia. A estação de compressão terá uma capacidade de compressão de cerca de 230 milhões de
pés cúbicos padrão de gás natural por dia e iniciará em meados de 2015.

"Estamos entusiasmados com esta oportunidade de parceria com a Petrobras e, com isto, aumentar nossa posição de liderança mundial em
compressão de gás natural", disse o Presidente e CEO da Exterran, Brad Childers. "Estamos ansiosos por poder ampliar nosso legado de
experiência, competência técnica e comprometimento com qualidade de Serviços no Brasil.

Adicionalmente, a Exterran ganhou projetos de compressão na América Latina durante o 1º Trimestre de 2014, incluindo dois no México envolvendo
um total de 19,000 HP e outro na Colômbia de 6,000 HP, além de expansões em projetos atuais na Argentina envolvendo 17,000 HP. A maioria
desses projetos tem período mínimo de aproximadamente 4 anos. Exterran é líder de mercado mundial em serviços completos de compressão de
gás natural, operando aproximadamente 4,3 milhões HP de ativos de Compressão ao redor do mundo, incluindo aproximadamente 800,000 na
América Latina.

Sobre a Exterran Holdings
Exterran Holdings, Inc. é uma empresa mundial líder de mercado em serviço completo de compressão de gás e é o principal fornecedor de operação,
serviço e equipamento para produção, processamento e aplicações de transporte de óleo e gás. A Exterran Holdings atende clientes de todo
mercado energético – desde produtores, transportadores, processadores e proprietários de armazenagem. Sediada em Houston, Texas, Exterran
tem mais de 10.000 funcionários e opera em 30 países. Para mais informações, visite www.exterran.com

Declarações Prospectivas
Todas as declarações contidas neste comunicado (e declarações verbais feitas em relação aos assuntos deste comunicado), excetos os fatos
históricos, são declarações prospectivas dentro do significado da Seção 21E do “Securities Exchange Act” de 1934, conforme alterada, incluindo,
mas não se limitando a: declarações relacionadas ao novo contrato de serviço de Compressão e aos seus termos, expectativas relacionadas ao
Projeto, incluindo as capabilidades da Estação de Compressão e Período para Start-Up e expectativas sobre outras oportunidades e projetos de
Exterran na América Latina. Estas declarações são baseadas nas expectativas atuais e estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições,
que podem causar resultados reais que difiram materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas. Entre esses fatores estão: as
condições locais, regionais, nacionais, internacionais e econômicos e também o impacto que podem ter na Exterran e seus clientes; condições da
indústria de petróleo e gás, incluindo uma diminuição sustentada do nível de oferta ou demanda de petróleo ou gás natural ou uma diminuição
sustentada do preço do petróleo ou gás natural; a capacidade da Exterran para executar grandes projetos oportunamente e eficientemente nos
custos; mudanças nas condições econômicas dos mercados operacionais chave; mudanças na segurança, saúde, meio ambiente e outros
regulamentos; e falhas de qualquer terceiro para executar suas obrigações contratuais. Estas declarações prospectivas também são afetadas pelos
fatores de risco, declarações prospectivas e desafios e incertezas descritos no Relatório Anual da Exterran no Formulário 10-K para o ano encerrado
em 31 dezembro de 2013 e os relatórios subsequentes arquivados junto à Securities and Exchange Commission. Exterran não assume nenhuma
obrigação e expressamente renuncia qualquer obrigação de atualizar as informações contidas neste documento, exceto conforme exigido por lei.
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