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QGEP contrata Formador de Mercado
Rio de Janeiro, 20 de junho de 2011 - Em atendimento às disposições da
Instrução CVM n.º 358, de 03 de Janeiro de 2002 e de acordo com o disposto na
Instrução CVM nº 384, de 17 de março de 2003, a QGEP Participações S.A.
(BM&FBovespa: QGEP3) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que,
contratou o CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.584.318/0001-07, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3064 – 13º e 14º andares (parte), para exercer a função de Formador de
Mercado (“market maker”), com o objetivo de fomentar a liquidez de suas ações
ordinárias no âmbito da Bolsa de Valores de São Paulo – BM&FBOVESPA, pelo
período de 01 (um) ano a contar do dia 22 de junho de 2011, prorrogável
automaticamente por igual período caso não haja manifestação contrária de
qualquer uma das partes. A Companhia informa que 79.741.019 ações ordinárias
de sua emissão encontram-se em circulação, negociadas no Novo Mercado. O
CREDIT SUISSE não poderá exercer, sob nenhuma hipótese, os direitos de voto
inerentes às ações da QGEP. Não há, ainda, qualquer acordo ou contrato com o
CREDIT SUISSE regulando a compra e venda de valores mobiliários de emissão da
QGEP.
Para informações complementares, entre em contato com a Área de Relações com
Investidores da QGEP:
Paula Vasconcelos da Costa
Diretora de Relações com Investidores
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 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.

