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COMUNICADO

AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO RELEVANTE

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2012 - A QGEP Participações S.A. (“QGEP”,
“Companhia”, BM&FBovespa: QGEP3), atendendo ao disposto no artigo 12 da
Instrução CVM 358/2002, comunica que recebeu a correspondência anexa da
Capital Group International, Inc. (“Capital”). Neste comunicado, a Capital informou
que possui 13.776.200 ações ordinárias da QGEP, que representam 5,18% do
capital.
Conforme informações prestadas pela Capital, a referida aquisição não altera o
controle ou a estrutura administrativa da QGEP. Encontra-se anexo o comunicado
recebido pela Companhia.
Para informações complementares, entre em contato com a Área de Relações com
Investidores da QGEP:
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 de controle privado brasileiro no setor de Exploração e
Produção (“E&P”) e a única empresa de controle privado brasileiro no setor de E&P qualificada pela ANP
nas duas últimas rodadas de licitação, em 2007 e 2008, para atuar como Operador A em Águas
Profundas e Ultraprofundas. A Companhia possui um diversificado portfolio 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 o maior campo de gás natural não associado
em produção no Brasil de acordo com dados da ANP de 2010. Esse campo se encontra em operação
desde 2007 e tem capacidade de produção de aproximadamente 50,3 mil boe por dia. Para mais
informações, acesse o site: www.qgep.com.br/ri.

COMUNICADO

Em cumprimento ao que estabelece o artigo 12, “caput”, da Instrução CVM nº 358, de
3.1.2002, Capital Group International, Inc., sociedade constituída e existente de acordo
com as leis dos Estados Unidos da América, com sede em 333, South Hope Street, Los
Angeles, Califórnia 90071, Estados Unidos da América (“CGII”), na qualidade de holding
de sociedades administradoras de investimento no exterior, vem pela presente
informar que, através de operações realizadas em bolsa de valores por conta de seus
clientes, aumentou a participação que administra em ações ordinárias (“Ações ON”) de
emissão da QGEP Participações S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
11.669.021/0001-10 (“Companhia”). CGII administrava Ações ON da Companhia
correspondentes a 4,98% dessa espécie de ação e, em consequência das operações
mencionadas, passou a administrar um total de 13.776.200 Ações ON,
correspondentes a 5,18% dessa espécie de ação. Nenhuma outra sociedade
pertencente ao grupo econômico da CGII detém participação societária na Companhia.
Trata-se de um investimento minoritário que não altera a composição do controle ou a
estrutura administrativa da Companhia. Presentemente, não há uma quantidade de
ações da Companhia visada pela CGII. Não há valores mobiliários conversíveis em
ações detidas, direta ou indiretamente, pela CGII ou pessoa a ela ligada, nem qualquer
acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de
valores mobiliários de emissão da Companhia em que a CGII ou pessoa a ela ligada seja
parte.

11 de abril de 2012.

CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC.

