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AVISO AOS ACIONISTAS

QGEP anuncia pagamento de dividendos
Rio de Janeiro, 11 de abril de 2018 – A QGEP Participações S.A. (“QGEP”, “Companhia”,
B3: QGEP3) informa que conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada
hoje, serão distribuídos dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, no valor total de R$ 400.000.000,00, equivalente ao montante de R$
1,5452 por ação.
Os dividendos serão pagos tendo como base a posição acionária de 11 de abril de 2018 e
a partir de 12 de abril de 2018, inclusive, todas as ações serão negociadas ex dividendos.
O pagamento será efetuado no dia 20 de abril de 2018.
Para informações adicionais, favor entrar em contato com a área de Relações com
Investidores da Companhia:
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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NOTICE TO SHAREHOLDERS

QGEP Announces Dividend Distribution
Rio de Janeiro, April 11, 2018 – QGEP Participações S.A. (“QGEP”, “Company”, B3:
QGEP3”) today announced that according to the deliberation of the Annual Shareholders
Meeting held today, the schedule for the payments of dividends corresponding to the fiscal
year ended December 31, 2017.
Dividends corresponding to the fiscal year will total R$ 400,000,000.00, equivalent to the
amount of R$ 1,5452 per share.
Payment of dividends approved hereby shall occur on April 20, 2018, to holders of record
as of April 11, 2018. Shares of the Company shall be traded on a “with-dividend” basis
through April 11, 2018 and shall be traded “ex-dividend” starting April 12, 2018.
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 is qualified by the ANP in the last two auctions in 2007 and 2008 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 non-associated 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

