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QGEP anuncia acordo de farm-in
Aquisição de 30% de participação em três Blocos na Bacia de Campos
Rio de Janeiro, 07 de Novembro de 2012 – A QGEP Participações S.A. (BMF&Bovespa: QGEP3,
“Companhia”), comunica que sua controlada Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. assinou com a
Petrobras acordo de cessão de 30% dos direitos de exploração e produção, referente à participação na Área
do Plano de Avaliação (PAD) do prospecto Guanabara que engloba os Blocos C-M-122, C-M-145 e C-M-146,
(parte da concessão do BM-C-27) em águas rasas na Bacia de Campos. A Petrobras permanecerá como
operador com participação de 70% nos blocos. A transferência dos 30% de participação para a QGEP está
sujeita à aprovação da ANP.
Localizada a 70 quilômetros da costa brasileira e em lâmina d’água de 50 metros, a Área do Plano de
Avaliação possui um prospecto de pré-sal identificado, Guanabara Profundo, que deverá ser perfurado em
2013 apresentando uma maior probabilidade de ocorrência de gás úmido. O acordo estabelecido com a
Petrobras não requer da QGEP nenhum desembolso inicial pela participação nos blocos. A QGEP irá carregar
parte dos custos de perfuração no prospecto Guanabara Profundo. Os investimentos exploratórios para a
QGEP estão estimados em US$55 milhões.
“Este acordo de farm-in reforça a estratégia da QGEP de expandir seu portfólio exploratório e investir em
ativos de alta qualidade de forma criteriosa e seletiva", comentou Lincoln Guardado, CEO da QGEP.
“Também diversifica nosso portfólio e nos posiciona na maior bacia produtora do Brasil, a Bacia de Campos,
em uma área com grande potencial exploratório. O conhecimento geológico que será obtido nos coloca em
uma posição favorável para potenciais aquisições de outros ativos na região”.
A Companhia disponibilizará informações complementares do acordo de farm-in na teleconferência do 3T12,
programada para o dia 08 de Novembro de 2012.
Informações da Teleconferência do 3T12
Português (com tradução simultânea para Inglês)
08 de Novembro de 2012
12h00 (Horário de Brasília)
09h00 (Horário US EST)
Dial in Brazil: +55 11 4706-0951
Dial in US: +1 786 924-6977
Código: Queiroz Galvão
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 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 no País. A QGEP foi 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
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 m 3 por dia. Para mais informações,
acesse www.qgep.com.br/ri

