Venda de 10%
de participação
da QGEP no
Bloco BM-S-8
12 de Julho de 2017

OPORTUNIDADE DE VENDA DA
PARTICIPAÇÃO DE 10% NO BM-S-8
DESTAQUES

•

A QGEP recebeu e aceitou uma
oferta não solicitada da Statoil
para adquirir sua participação de
10% no Bloco BM-S-8 por
US$379 milhões

•

O restante será pago em parcelas
relacionadas a eventos
subsequentes, incluindo a
celebração do Acordo de
Individualização da Produção

•

A Statoil irá pagar para a QGEP o
valor de US$189,5 milhões,
equivalente a 50% do valor total,
no fechamento da transação, que
deve ocorrer após a aprovação
da operação pelos órgãos
governamentais competentes

•

A Companhia está avaliando os
possíveis usos dos recursos, que
poderão combinar o pagamento
de um dividendo especial para
acionistas com investimentos no
portfólio exploratório da
Companhia
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LINHA DO TEMPO BM-S-8
2011

Farm in de
10% do
Bloco BM-S8 por
US$175 MM
(R$273 MM)

2012

Descoberta
de Carcará –
uma coluna
expressiva
de 471
metros

2013

2014

Início da
perfuração do
primeiro poço
de extensão
de Carcará
Continuação
da perfuração
do primeiro
poço de
extensão em
Carcará com
MPD

2015

Conclusão do
primeiro poço
de extensão e
testes; início
da perfuração
do segundo
poço de
extensão

2016

2017

Farm out de
10% do Bloco
BM-S-8 por
US$379 MM
Mudança
de
operador

TOTAL INVESTIDO NO BM-S-8: R$554 MM
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PORTFÓLIO EXPLORATÓRIO
Foz do Amazonas
Pará-Maranhão
Ceará

Pernambuco-Paraíba

Crescimento e
diversificação da
base de ativos da
QGEP ao longo da
costa brasileira

Sergipe-Alagoas

Camamu-Almada

Espírito Santo

Santos

1

Produção

3

Desenvolvimento

11

Exploração
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Nota Legal
Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à
Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativa da Companhia e de sua
administração
a
respeito
de
suas
atividades.
Algumas
afirmações
e
informações são baseadas em previsões, projeções, indicam ou implicam
resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como
"acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou
outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão
sujeitas a uma série de riscos, incertezas e premissas. Advertimos que
diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam
de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e
intenções expressas neste documento, de forma que não há qualquer garantia de
que as projeções ou conclusões aqui
mencionadas
serão
realizadas
e/ou
atingidas. Em nenhuma hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores,
representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros
(inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados
com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco
por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de
fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise
das diferenças entre as afirmações e os resultados reais. É recomendado que os
investidores analisem detalhadamente o prospecto da QGEP, incluindo os fatores de
risco identificados no mesmo. Esta apresentação não contém todas as informações
necessárias para uma completa avaliação de investimentos na Companhia. Cada
investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, para
tomada de decisão de investimento.

Relações com Investidores
QGEP Participações S.A.

Av. Almirante Barroso, nº 52
sala 1301 Centro
Rio de Janeiro, RJ
CEP: 20031-918
Telefone RI: +55 21 3509-5959
Fax: +55 21 3509-5958

E-mail: ri@qgep.com.br
www.qgep.com.br/ri

