QGEP Participações S.A.
CNPJ/MF nº 11.669.021/0001-10
Publicly Held Company
NOTICE TO THE MARKET

Acquisition of Relevant Stake

Rio de Janeiro, September 23, 2014 - QGEP Participações S.A. (“QGEP”,
“Company”, BM&FBovespa: QGEP3), pursuant to article 12 of CVM Rule
358/2002, hereby announces that has received a letter from Capital Group
International, Inc. ("Capital"), informing that its managed participation in
common shares issued by the Company increased from 13,070,600 to
13,417,000, which represents an increase in ownership of this class of share
from 4.92% to 5.05%.
According to information provided by Capital, the aforementioned change in
Capital’s stake does not modify the control of QGEP or its administrative
structure. Enclosed herewith is the Notice sent by Capital.
For additional information, please contact the Company’s Investor Relations
team:
Phone: 55 21 3509-5959
E-mail: ri@qgep.com.br
www.qgep.com.br/ri

About QGEP
QGEP Participações S.A. is Brazil’s largest producing company in the Brazilian Exploration
and Production (E&P) private sector, and the first and only private Brazilian company to
operate in the premium pre-salt area of Santos Basin in Brazil. QGEP is qualified by the ANP
since 2007 to act as “Operator A” in Deep and Ultra-Deep Waters. The Company has a
diversified portfolio of high quality and high potential exploration and production assets.
Furthermore, it owns 45% of the concession for the Manati Field located in the Camamu
Basin, which is one of the largest non-associated natural gas fields under production in
Brazil. Manati Field has been in operation since 2007, and has average production capacity of
approximately 6 million of m3 per day. For more information, access www.qgep.com.br/ri

COMUNICADO

Em cumprimento ao que estabelece o artigo 12, caput, da Instrução CVM nº 358, de
3.1.2002, Capital Group International, Inc., sociedade constituída e existente de
acordo com as leis dos Estados Unidos da América, com sede em 333, South Hope
Street, Los Angeles, Califórnia 90071, Estados Unidos da América (“CGII”), na
qualidade de holding de sociedades administradoras de investimento no exterior,
vem pela presente informar que, através de operações realizadas em bolsa de
valores por conta de seus clientes, aumentou a participação que administra em ações
ordinárias (“Ações ON”) de emissão da QGEP Participações S.A., companhia aberta,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.669.021/0001-10 (“Companhia”). CGII administrava
13.070.600 Ações ON da Companhia, correspondentes a 4,92% dessa espécie de
ação e, em decorrência das operações acima mencionadas, passou a administrar um
total de 13.417.000 Ações ON da Companhia, que representam 5,05% dessa espécie
de ação. Nenhuma outra sociedade pertencente ao grupo econômico da CGII detém
participação societária na Companhia. Trata-se de um investimento minoritário que
não altera a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia.
Presentemente, não há uma quantidade de ações da Companhia visada pela CGII.
Não há valores mobiliários conversíveis em ações detidas, direta ou indiretamente,
pela CGII ou pessoa a ela ligada, nem qualquer acordo ou contrato regulando o
exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão
da Companhia em que a CGII ou pessoa a ela ligada seja parte.
23 de setembro de 2014.
CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC.

