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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

