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COMUNICADO AO MERCADO

Esclarecimentos sobre notícia
(Ofício CVM 1738/2018-SAE)
Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2018 – A QGEP Participações S.A. (“Companhia”,
“QGEP”, B3: QGEP3) faz referência ao Ofício/CVM 1738/2018-SAE, no qual a Comissão de
Valores Mobiliários solicitou à Companhia esclarecimentos sobre notícia veiculada pelo
jornal O Estado de São Paulo, em 28.09.2018, sob o título “Queiroz Galvão corre para
evitar recuperação judicial”, mais especificamente sobre as afirmações transcritas abaixo:
• “Para evitar a recuperação judicial, por conta de desentendimentos entre credores
bancários, a Queiroz Galvão tenta emplacar um modelo de renegociação que
envolveria uma liquidação organizada dos ativos do grupo”; e
• “A QGEP seria oferecida em garantia aos bancos”.
Tendo em vista que as informações acima dizem respeito à sua controladora Queiroz
Galvão S.A. (QGSA), e em consulta à QGSA, a mesma esclareceu que: (i) em conjunto
com determinadas subsidiárias do seu grupo econômico (“Sociedades em Reestruturação
Financeira”), a QGSA encontra-se em tratativas de renegociação de dívidas com os
principais credores financeiros; (ii) a renegociação está em andamento e não possui
nenhum documento vinculante até o presente momento; (iii) não havendo, portanto,
acordo celebrado que pudesse levar à disposição das ações de emissão da Companhia que
sejam de titularidade da QGSA; e (iv) não há pedido de Recuperação Judicial em
andamento em face das Sociedades em Reestruturação Financeira.
A QGSA esclareceu ainda que, se e caso acordadas garantias que envolvam suas ações
na Companhia, volumes de ações oneradas e condições serão devidamente informados
aos administradores da QGEP.
A Companhia aproveita para esclarecer que não faz parte do grupo de Sociedades em
Reestruturação Financeira e, caso seja notificada acerca de tais garantias, fará as
divulgações cabíveis nos termos da lei aplicável.
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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Clarifications of news article
(Official Letter CVM No. 1738/2018-SAE)
Rio de Janeiro, October 1, 2018 – QGEP Participações S.A. (“Company”, “QGEP”, B3:
QGEP3) refers to the Official Letter CVM No. 1738/2018-SAE, in which the Brazilian
Securities and Exchange Commission requests clarification of the article published by
newspaper “O Estado de São Paulo” on September 28, 2018, entitled “Queiroz Galvão
runs to avoid judicial recovery”, in particular, the statements transcribed below:
• “To avoid the judicial recovery, due to disagreements between banking creditors,
Queiroz Galvão attempts a renegotiation model which would involve an organized
liquidation of the group’s assets”; and
• “QGEP would be tendered as collateral to the banks.”
Considering that the information above refers to its controlling shareholder Queiroz Galvão
S.A. (QGSA), and in consultation with QGSA, QGEP clarified that: (i) it has been
renegotiating debt with major financial creditors on its behalf and on behalf of other
subsidiaries of its economic group (“Entities under Financial Restructuring”); (ii) this
renegotiation is underway and to date does not have any binding document; (iii) no
agreement executed, therefore, for the sale or disposal of QGSA’s shares in the Company;
and (iv) there is no petition for court-supervised reorganization in progress against Entities
under Financial Restructuring.
QGSA also clarified that if guarantees are agreed upon involving its shares in the
Company, the number of encumbered shares and conditions will be duly communicated
to QGEP’s Management.
The Company also clarified that it is not part of the group of Entities under Financial
Restructuring and, if notified on referred guarantees, it will provide reasonable information
pursuant to applicable laws.
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 only private Brazilian company to operate in the premium pre-salt area in Santos Basin. 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 non-associated natural gas fields under production in Brazil.
The Manati Field has been operating since 2007 and has an average production capacity of approximately 6 million m3/day.
For more information, access www.qgep.com.br/ri

