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QGEP atualiza status da aquisição do bloco BS-4

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2011 - A QGEP Participações S.A. ("QGEPP"
ou "Companhia") (BM&FBovespa: QGEP3), comunica que sua controlada Queiroz
Galvão Exploração e Produção S.A. (“QGEP”) avançou mais uma etapa na aquisição
de 30% dos direitos de participação no bloco BS-4, localizado na Bacia de Santos,
conforme anunciado em 24 de agosto de 2011. Os demais parceiros do consórcio,
Chevron e Petrobras, se manifestaram nos termos do contrato, estando a
transferência dos direitos de participação da Shell para a QGEP apenas sujeita à
aprovação da ANP. Com a saída da Shell, o consórcio ainda irá se manifestar sobre
o novo operador do bloco.
O valor da transação foi de US$157,5 milhões e a área engloba os campos de óleo
pesado (entre 14 e 16 graus API) de Atlanta e Oliva, que somam, de acordo com os
Planos de Desenvolvimento aprovados pela ANP, volumes superiores a 2,1 bilhões
de barris de óleo “in situ”. O bloco BS-4 está localizado a 185 km da costa em área
de alta prospectividade do pré-sal da Bacia de Santos e próximo ao Campo de
Libra, potencialmente um dos maiores dessa região.
“Esta é a segunda aquisição na região do pré-sal da Bacia de Santos desde a
abertura de capital e representa nosso compromisso na diversificação e
crescimento do portfólio da Companhia.” afirma José Augusto Fernandes Filho,
CEO.
Duas teleconferências serão realizadas na terça-feira, 27 de setembro de 2011 para
apresentar maiores detalhes sobre a aquisição do bloco BS-4, bem como para a
atualização do portfólio de ativos da Companhia. Após a apresentação, a
Companhia estará à disposição para perguntas.
Seguem os dados da teleconferência:
Terça-feira, 27 de setembro de 2011 – 10:00 (Horário de Brasília)/ 9:00
(Horário de NY)
Telefone (Brasil): (55 11) 4688-6361
Código: Queiroz Galvao
Webcast: www.ccall.com.br/queirozgalvao/fatorelevantep.htm
Terça-feira, 27 de setembro de 2011 – 12:00 (Horário de Brasília)/ 11:00
(Horário de NY)
Telefone (Brasil): (55 11) 4688-6361
Phone (USA): +1 786 924-6977
Código: Queiroz Galvao
Webcast: www.ccall.com.br/queirozgalvao/fatorelevantee.htm

Para informações complementares, entre em contato com a Área de Relações com
Investidores da QGEPP:
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.

