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AVISO AOS ACIONISTAS

QGEP informa indicação de membros para o Conselho Fiscal
Rio de Janeiro, 03 de abril de 2017 – A QGEP Participações S.A. (“QGEP”, “Companhia”,
BM&FBovespa: QGEP3) comunica, nos termos do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº01/2017,
que recebeu, no dia 22 de março de 2017, correspondência da Polo Capital Gestão de
Recursos Ltda., na qualidade de gestora de fundos de investimento titulares de ações da
Companhia, indicando candidatos como representantes dos minoritários para os cargos
de membros efetivo e suplente do Conselho Fiscal da Companhia: Srs. Carlos Eduardo
Alves e Flavio Kac, respectivamente. Tais candidatos serão submetidos à eleição em
separado prevista no art. 161, §4º da Lei nº 6.404/1976 no âmbito da Assembleia Geral
Ordinária já convocada, a realizar-se em 19 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede da
Companhia, à Avenida Almirante Barroso, nº 52, sala 1101, Centro, na cidade e Estado
do Rio de Janeiro.
Em função das indicações recebidas, a Companhia reapresentou a Proposta da
Administração atualizada com as informações sobre tais candidatos indicados para os
cargos de conselheiro efetivo e suplente do Conselho Fiscal, que se encontra disponível
no site de Relações com Investidores da Companhia (www.qgep.com.br/ri), no site da
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br)
e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), além de estar disponível
na sede da Companhia.
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

