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QGEP informa aprovação da ANP para a transferência dos
direitos de concessão do Bloco BM-S-8
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2017 – A QGEP Participações S.A. (“QGEP”,
“Companhia”, B3: QGEP3) informa ao mercado que foi aprovada pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a transferência dos direitos de 10% de
participação no Bloco BM-S-8, anteriormente detidos pela QGEP, para a Statoil Brasil Óleo
e Gás Ltda.
Em 11 de julho de 2017, a Companhia aceitou a oferta da Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda.
para adquirir sua participação de 10% no Bloco BM-S-8 por US$379 milhões. O acordo
estabelece o pagamento de 50% do valor total em até 10 dias úteis após o recebimento
da aprovação da ANP e demais órgãos competentes. Sendo assim, a QGEP receberá o
equivalente a US$189,5 milhões ainda em 2017.
O saldo remanescente será pago em duas parcelas, sendo a primeira correspondente a
12% do valor total após a outorga do Contrato de Partilha da área adjacente ao Bloco; e
a segunda de 38% do valor total após o Acordo de Individualização de Produção, ou
Unitização.
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
5,5 milhões de m3 por dia. Para mais informações, acesse www.qgep.com.br/ri

