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QGEP anuncia venda de sua participação de 10% no Bloco
BM-S-8 para a Statoil por US$379 milhões
- Companhia também informa sobre negociações com a Teekay Offshore
para entrega do FPSO no Campo de Atlanta Rio de Janeiro, 11 de julho de 2017 – A QGEP Participações S.A. (“QGEP”,
“Companhia”, BM&FBovespa: QGEP3) anuncia hoje que recebeu e aceitou uma oferta
não solicitada da Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda (“Statoil”) para adquirir sua participação
de 10% no Bloco BM-S-8 por US$379 milhões.
A QGEP adquiriu a participação no Bloco BM-S-8 em julho de 2011 por US$175 milhões,
o equivalente a R$273 milhões. A Statoil pagará para a QGEP o valor de US$189,5
milhões, equivalente a 50% do valor total, no fechamento da transação, que ocorrerá
após a aprovação da operação pelos órgãos governamentais competentes, e o restante
será pago em parcelas relacionadas a eventos subsequentes, incluindo a celebração do
Acordo de Individualização da Produção. A Companhia está avaliando os possíveis usos
dos recursos, que poderão combinar o pagamento de um dividendo especial para
acionistas com investimentos no portfólio de exploração e produção da QGEP.
Ao comentar sobre esta decisão, Lincoln Guardado, CEO da QGEP, afirmou:
"Considerando o período de tempo em que mantivemos esse ativo e a falta de
visibilidade em relação à efetiva data do primeiro óleo, concluímos que a transação é
consistente tanto com nossa política de gerenciamento de risco como com o nosso
compromisso de gerar valor ao acionista, e com isso aceitamos a oferta da Statoil. Além
da entrada de recursos, a QGEP será beneficiada com a redução significativa de CAPEX
de médio e longo prazos".
A QGEP também anuncia que a empresa Atlanta Field B.V., detentora do contrato de
afretamento do FPSO Petrojarl I está em fase final de negociações com a Teekay
Offshore para a entrega da unidade a ser alocada no Bloco BS-4. "Acreditamos que
estamos perto de concluir um acordo que será mutuamente benéfico, visando assegurar
o início da produção de óleo no Campo de Atlanta no primeiro trimestre de 2018.",
comentou Lincoln.
A Companhia realizará uma teleconferência em português com tradução simultânea para
inglês para comentar sobre essa transação. Teremos uma breve apresentação seguida
de seção de perguntas e respostas. Os dados para conexão seguem abaixo:
12 de julho de 2017 – quarta-feira
09:00h – Brasília | 08:00h – Nova York
Dial-in Brasil: +55 11 3193-1001 ou +55 11 2820-4001
Dial in EUA: +1 800 492-3904 ou +1 786 924-6977
Código: QGEP
Webcast: www.choruscall.com.br/qgep/jul17extraport.htm

Para maiores informações, entre em contato com nossa área 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 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

