QGEP Participações S.A.
CNPJ/MF nº 11.669.021/0001-10
NIRE 33300292896
Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO

QGEP Anuncia Mudança na Diretoria de Exploração

Rio de Janeiro, 8 de junho de 2016 – A QGEP Participações S.A. (“QGEP”, “Companhia”,
BM&FBovespa: QGEP3”) anuncia hoje que o Sr. Sérgio Michelucci Rodrigues, Diretor de
Exploração, está se aposentando da Companhia por razões estritamente pessoais. Com a
saída do Sr. Michelucci, o Sr. Lincoln Guardado, CEO da Companhia, acumulará a posição
de Diretor de Exploração a partir do dia 6 de junho de 2016.
"Agradecemos ao Michelucci pelo seu entusiasmo e todas as suas contribuições para a
QGEP, com destaque para a sua liderança nas campanhas de exploração em diversas
bacias brasileiras", disse Guardado. "Sob sua supervisão, foi construído um portfólio
exploratório que continuará criando valor para a Companhia ao longo dos próximos anos".
O Sr. Michelucci ingressou na Companhia em 2012, depois de ter atuado por 35 anos na
Petrobras. "Sou extremamente grato por ter tido a oportunidade de trabalhar na QGEP.
Fazer parte de sua história foi um privilégio. Participar desta equipe foi muito enriquecedor
e motivo de grande satisfação", disse Michelucci. "Eu saio com uma inabalável crença no
futuro da QGEP e deixo registrado o meu agradecimento pela acolhida, pelo convívio e
pelo apoio que sempre recebi dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e
dos corpos gerencial e técnico da empresa".
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

