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COMUNICADO AO MERCADO

- Reapresentação Proposta da Administração –

A QGEP Participações S.A. ("QGEPP" ou "Companhia") (BM&FBovespa: QGEP3)
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que reapresentou a proposta
da administração para destinação do resultado do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2010, que será deliberada na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária convocada para o dia 29 de abril de 2011. Referida proposta foi
retificada para esclarecer que, haja vista que a Assembleia Geral só se reunirá para
deliberação em 29 de abril, os dividendos propostos pela Administração, se
aprovados, serão pagos no dia 10 de maio de 2011 (e não no dia 15 de abril de
2010). Todos as demais informações da proposta permanecem inalterados.”
Para informações complementares, entre em contato com a Área de Relações com
Investidores da QGEP:
Telefone: 55 21 3509-5959
E-mail: ri@qgep.com.br
www.qgep.com.br/ri

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2011.
Paula Vasconcelos da Costa
Diretora de Relações com Investidores

Sobre a Queiroz Galvão Exploração e Produção
A QGEP Participações S.A. ou “Companhia” é a maior empresa de controle privado brasileiro no setor de
Exploração e Produção, em termos de produção diária em barris equivalentes de petróleo, "boe", no
Brasil, segundo dados da ANP de 2010, e a única empresa de controle privado brasileiro no setor de E&P
qualificada pela ANP nas duas últimas rodadas de licitação, em 2007 e 2008, para atuar como Operador
A em Águas Profundas e Ultraprofundas. A Companhia possui um diversificado portfolio de ativos de alta
qualidade e potencial de exploração e produção composto por direitos de concessão sobre blocos
exploratórios distribuídos na costa brasileira, incluindo os reservatórios no pré-sal, localizados nas Bacias
de Santos, Jequitinhonha e Camamu. Adicionalmente, possui 45% de participação na concessão do
Campo de Manati, localizado na Bacia de Camamu, que é o maior campo de gás natural não-associado
em produção no Brasil de acordo com dados da ANP de novembro de 2010, cobrindo aproximadamente
76 km², o qual se encontra em operação desde 2007 e cuja capacidade de produção é de
aproximadamente 50,3 mil boe por dia. Para maiores informações acesso o site:www.qgep.com.br/ri

