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QGEP adquire participação em dois blocos de alto
potencial na 13ª Rodada de Licitações da ANP
Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2015 – A QGEP Participações S.A. (BMF&Bovespa: QGEP3),
informa que a sua controlada Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. (“Companhia”, “QGEP”)
adquiriu participação em dois blocos na 13ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Os blocos adquiridos pela QGEP, SEAL-M-351 e SEAL-M-428, estão localizados entre 80 e 100 km
de distância da costa, em águas ultra profundas na Bacia de Sergipe-Alagoas, com área total de
1.512 km2. A QGEP adquiriu 100% de participação em ambos os blocos.
“Sergipe-Alagoas é uma tradicional bacia produtora de óleo e gás em terra, águas rasas e
profundas, e possui seis descobertas de excelente qualidade em fase de delimitação em águas
ultra profundas, sendo considerada de baixo risco exploratório,” disse Sérgio Michelucci, Diretor
de Exploração da QGEP.
A QGEP desembolsará R$100,0 milhões em bônus de assinatura pela participação nos dois blocos
exploratórios, sendo R$63,9 milhões para o Bloco SEAL-M-351 e R$36,1 milhões para o Bloco
SEAL-M-428, ambos os valores equivalentes ao bônus mínimo requerido na licitação. O
investimento em aquisição de dados sísmicos está estimado entre US$15-20 milhões nos
próximos cinco anos.
“A aquisição destes dois blocos representa um importante avanço para a QGEP, consolidando a
Companhia como um player de destaque no setor brasileiro de E&P. Nossa sólida posição
financeira, aliada à nossa experiência como operador e à gestão ativa de nosso portfólio, nos
permitiram realizar estas aquisições, agregando valor à Companhia e aos nossos stakeholders,”
comentou Lincoln Guardado, Diretor Presidente da QGEP.

Para mais informações, 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
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 única empresa privada brasileira a operar na área premium do pré-sal no
País. 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

