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COMUNICADO AO MERCADO

Resposta ao Ofício/CVM/SEP/GEA-1/No. 080/2015
Rio de Janeiro, 16 de março de 2015 – A QGEP Participações S.A. (“QGEP”,
“Companhia”, BM&FBovespa: QGEP3) vem, em resposta ao Ofício/CVM/GEA-1/No.
080/2015, no qual a Comissão de Valores Mobiliários solicitou à Companhia
esclarecimentos sobre duas matérias veiculadas em 14 de novembro de 2014 pelo jornal
Folha de São Paulo (online), sob os títulos “Polícia Federal realiza buscas em sedes de
empreiteiras; executivos são presos” e “Veja quais foram as empreiteiras de busca e as
prisões feitas pela PF”, esclarecer o que segue.
A Companhia informa que as notícias em questão se referem a medidas tomadas no
âmbito de investigações conduzidas pela Polícia Federal em relação a executivos e outros
investigados de empresas, dentre elas, da Construtora Queiroz Galvão S.A.
(“Construtora”).
Preliminarmente, a QGEP esclarece que não possui qualquer vínculo de subordinação ou
controle com a Construtora, não obstante estejam ambas sob controle comum da
Queiroz Galvão S.A. (“QGSA”). Ainda, importante ressaltar que a Construtora tem
personalidade jurídica, patrimônio, funcionários e objetos próprios e distintos da QGEP e
da QGSA.
Em consulta à QGSA, a mesma confirmou que a Construtora foi objeto da busca e
apreensão noticiada nas matérias, cujo mandado foi cumprido no dia 14 de novembro de
2014, bem como esclareceu à QGEP que na mesma data dois dos ex-diretores da
Construtora sofreram medidas cautelares de busca e apreensão e prisão temporária,
ambos liberados após terem prestado depoimento à autoridade competente no prazo
estabelecido de cinco dias.
A Companhia aproveita a oportunidade para ressaltar que não foi alvo deste ou de
qualquer outro mandado de busca e apreensão, e que os executivos acima apontados
nunca fizeram parte do quadro da QGEP. Importante notar que as atividades da
Companhia estão concentradas exclusivamente na exploração e produção de petróleo e
gás nas principais bacias da costa brasileira, reguladas em contratos de concessão
firmados com a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), e as quais
não tem relação com os fatos noticiados nas matérias em questão. A QGEP acrescenta
que possui gestão independente da Construtora e da própria QGSA, o que inclui, entre
outros fatores, corpo técnico próprio e ações negociadas no Novo Mercado da
BM&FBovespa.
A Companhia aproveita para reiterar a transparência de suas atividades, o rigoroso
compromisso com a ética e o respeito às leis vigentes – pilares que sustentam sua
atuação.
Para informações adicionais, favor entrar em contato com a área de Relações com
Investidores da Companhia:

Telefone: 55 21 3509-5959
E-mail: ri@qgep.com.br
www.qgep.com.br/ri
Sobre a Queiroz Galvão Exploração e Produção
A QGEP Participações S.A. é a maior empresa produtora de controle privado no setor de Exploração e
Produção (“E&P”) do Brasil, e a primeira e única empresa privada brasileira a operar na área premium do
pré-sal na Bacia de Santos. A QGEP foi qualificada pela ANP para atuar como Operador A em Águas
Profundas e Ultraprofundas. A Companhia possui um diversificado portfólio de ativos de alta qualidade e
potencial de exploração e produção. Adicionalmente, possui 45% de participação na concessão do Campo de
Manati, localizado na Bacia de Camamu, que é um dos maiores campos de gás natural não associado em
produção no Brasil. O Campo de Manati está em operação desde 2007 e possui capacidade média de
produção de cerca de 6 milhões de m3 por dia. Para mais informações, acesse www.qgep.com.br/ri

