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AVISO AOS ACIONISTAS

Pagamento de Dividendos
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2015 – A QGEP Participações S.A. (“QGEP”,
“Companhia”, BM&FBovespa: QGEP3) informa que, em linha a Política de Distribuição de
Dividendos e conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada hoje, serão
distribuídos dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014, no valor total de R$ 38.677.840,95 (trinta e oito milhões, seiscentos e setenta e
sete mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos), equivalente ao
montante de R$ 0,1500 por ação.
Os dividendos serão pagos tendo como base a posição acionária de 17 de abril de 2015
e a partir de 20 de abril de 2015, inclusive, todas as ações serão negociadas ex
dividendos. O pagamento será efetuado a partir de 05 de maio de 2015.
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

