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QGEP conclui acordo com Teekay Offshore para a entrega do
FPSO do Campo de Atlanta
-Entrega do FPSO confirmada para o final de 2017; Primeiro Óleo
esperado para o 1o trimestre de 2018Rio de Janeiro, 21 de julho de 2017 – A QGEP Participações S.A. (“QGEP”,
“Companhia”, BM&FBovespa: QGEP3) anuncia hoje que assinou um aditivo contratual com
a Teekay Offshore Partners referente ao afretamento da unidade flutuante de produção,
armazenamento e transferência Petrojarl I (“FPSO”) para o desenvolvimento do Campo
de Atlanta.
O aditivo considera as questões técnicas que envolvem a adaptação do FPSO, bem como
os consequentes adiamentos na entrega da unidade ao Campo de Atlanta. Pelos termos
do acordo, a QGEP pagará uma taxa diária inferior pelo FPSO durante os primeiros 18
meses de produção, o que deverá reduzir os custos operacionais gerais do Campo para
US$410 mil por dia, valor aproximadamente 15% inferior ao custo original, durante o
referido período. Após os primeiros 18 meses de produção, a taxa diária original entrará
em vigor, acrescida de uma taxa variável, a qual é em grande parte atrelada à variação
do preço do petróleo, para o prazo restante do contrato.
Ao comentar sobre esse avanço, o Sr. Lincoln Guardado, CEO da QGEP afirmou: “Estamos
muito satisfeitos por termos conseguido chegar a um acordo mutualmente benéfico que
garantirá o início da produção de petróleo no Campo de Atlanta no primeiro trimestre de
2018. A redução das taxas diárias nos primeiros 18 meses de produção diminuirá os custos
operacionais do Campo em aproximadamente US$4 por barril. Além disso, os dispositivos
desse contrato possibilitarão otimizar os resultados provenientes do Campo de Atlanta em
períodos de preço inferiores do petróleo.”
Localizado no Bloco BS-4, na Bacia de Santos, Atlanta é um Campo de óleo de pós-sal a
185 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, em lâmina d’água de aproximadamente
1.500 metros. A Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. é operadora do Bloco com
30% de participação e os demais membros do Consórcio incluem a OGX Petróleo e Gás
S.A. (40%) e a Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. (30%).
O aditivo está sujeito a procedimentos após assinatura.
Para maiores informações, contate 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

