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QGEP informa sobre o cronograma de pagamentos
pela venda da participação no Bloco BM-S-8
Primeira parcela, de US$ 189,5 milhões, ou 50% do preço de aquisição, foi recebida
ao final de 2017
Segunda parcela, de US$ 45 milhões, vence em 30 dias úteis após a publicação no
Diário Oficial da assinatura do Contrato de Partilha da área adjacente ao Bloco,
ocorrida hoje
Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2018 – A QGEP Participações S.A (“QGEP”,
“Companhia”, B3:QGEP3) informa sobre o cronograma de pagamentos relativos à
venda de sua participação no Bloco BM-S-8 para a Statoil.
A Companhia confirmou que recebeu US$ 189,5 milhões da Statoil no final de 2017,
representando metade do valor total de aquisição dos 10% de participação da QGEP
no Bloco BMS-8. Espera-se que o segundo pagamento, no valor de US$ 45 milhões,
seja recebido no prazo de 30 dias úteis após a publicação no Diário Oficial da assinatura
do Contrato de Partilha da área adjacente ao Bloco, ocorrida hoje. O pagamento
remanescente, que representa 38% do preço de compra, será pago à QGEP após a
assinatura do Acordo de Individualização de Produção, ou Unitização.
Paula Costa Côrte-Real, Diretora Finaneira e de Relações com Investidores da QGEP,
comentou: "A venda estratégica de nossa participação no Bloco BM-S-8 aumentou
significativamente nossa posição de caixa, que já era bastante sólida, e reduziu nossas
obrigações de investimento de médio e longo prazos. Ingressamos em 2018 focados
no planejamento de alocação de capital, incluindo a avaliação dos investimentos na
carteira de ativos de produção e exploração e a potencial distribuição de dividendos
extraordinários para nossos acionistas".
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
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QGEP provides an update on the payments schedule for sale
of its Interest in Block BM-S-8
Initial payment of U$ 189.5 Million, or one-half the purchase price, received at 2017
year-end
Second payment of U$45 million due in 30 business days, following of the publication
in the Official Gazette (Diario Oficial) of the signing of the Adjacent Area Production
Sharing contract, which took place today
Rio de Janeiro, February 02nd, 2018 – QGEP Participações S.A. (“QGEP”,
“Company”, B3:QGEP3”) provided an update on the payment schedule related to the
sale of its interest in Block BM-S-8 to Statoil.
The Company confirmed that it received US$189.5 million from Statoil at the end of
2017, representing one-half of the total purchase price for QGEP’s 10% interest in
Block BMS-8. The second payment in the amount of US$45 million is expected to be
received within 30 business days of the publication in the Official Gazette (Diario
Oficial) of the signing of the Adjacent Area Production Sharing contract, which took
place today. The remaining payment, accounting for 38% of the purchase price is due
to QGEP upon the signing of the Production Individualization Agreement, or unitization.
Commenting, Paula Costa Côrte-Real, Chief Financial and Investor Relations Officer
noted, “The strategic sale of our interest in BM-S-8 has significantly increased our
already strong cash position and has materially reduced our medium and long capital
expenditure obligations. As we enter 2018, we continue to finalize our capital allocation
plans, and evaluate investments in our production and exploration asset portfolio as
well as the potential distribution of special dividends to shareholders.”
For more information, please contact our Investor Relations team:
Telephone: +55 21 3509-5959
E-mail: ri@qgep.com.br
www.qgep.com.br/ri
About Queiroz Galvão Exploração e Produção
QGEP Participações S.A. is one of Brazil’s largest producing company in the Brazilian Exploration and Production
(E&P) private sector, and the first and only private Brazilian company to operate in the premium pre-salt area
in Brazil. QGEP was qualified by the ANP to act as “Operator A” in Deep and Ultra-Deep Waters. The Company
has a diversified portfolio of high quality and high potential exploration and production assets. Furthermore, it
owns 45% of the concession for the Manati Field located in the Camamu Basin, which is one of the largest nonassociated natural gas fields under production in Brazil. Manati Field has been in operation since 2007, and has
average production capacity of approximately 6 million of m3 per day. For more information, access
www.qgep.com.br/ri

