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FATO RELEVANTE

– Aprovação de Plano de Outorga de Opção –

A QGEP Participações S.A. ("QGEPP" ou "Companhia") (BM&FBovespa: QGEP3)
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi aprovado, em
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de abril de 2011, o Plano de
Outorga de Opção de Compra de Ações para seus executivos e determinados
empregados da Companhia e de suas subsidiárias (sociedades controladas, direta
ou indiretamente).
A íntegra do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações encontra-se
arquivada na sede da Companhia, nos sites da CVM – Comissão de Valores
Mobiliários (WWW.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (WWW.bmfbpvespa.com.br) e
da Companhia (WWW.qgep.com.br).
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, 16 de maio de 2011.
Paula Vasconcelos da Costa
Diretora de Relações com Investidores

Sobre a Queiroz Galvão Exploração e Produção

A QGEP Participações S.A. é a maior empresa de controle privado brasileiro no setor de Exploração e
Produção (“E&P”) e a quarta maior do setor com base na produção diária anualizada em barris
equivalentes de petróleo (“boe”) no Brasil, segundo dados da ANP, 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. 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 2010.
Esse campo se encontra em operação desde 2007 e tem capacidade de produção de aproximadamente
50,3 mil boe por dia. Para mais informações, acesse o site: www.qgep.com.br/ri.
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MATERIAL FACT

– Approval of the Stock Option Plan –

QGEP Participações S.A. ("QGEPP" or "Company") (BM&FBovespa: QGEP3)
announces to its shareholders and the market in general that the Stock Option Plan
for executives and certain employees of the Company and its subsidiaries (direct or
indirect subsidiaries) was approved at the Special Shareholders’ Meeting held on
April 29, 2011.
The full content of the Stock Option Plan is filed at the Company's head offices and
available at the websites of CVM – Brazilian Securities and Exchange Commission
(WWW.cvm.gov.br), BM&FBOVESPA (WWW.bmfbpvespa.com.br) and of the
Company (WWW.qgep.com.br).
For further information, please contact QGEP Investor Relations Department:
Phone: 55 21 3509-5959
E-mail: ri@qgep.com.br
www.qgep.com.br/ri

Rio de Janeiro, May 16, 2011.
Paula Vasconcelos da Costa
Investor Relations Officer

About QGEP Participações S.A.

QGEP Participações S.A. is Brazil’s largest private sector Exploration and Production (E&P) company and
the fourth largest in the sector based on annualized daily production of barrels of oil equivalent (BOE)
according to data from the ANP, and the only private Brazilian company in this sector qualified by the
ANP in the last two auctions in 2007 and 2008 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 the largest non-associated natural gas field under production in Brazil according to data by the
ANP as of 2010. This field has been in operation since 2007, and has production capacity of
approximately 50,300 boe per day. For more information, please go to www.qgep.com.br/ri.

