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Resposta ao Ofício GAE 2252/13, de 08 de maio de 2013
Rio de Janeiro, 09 de Maio de 2013 – A QGEP Participações S.A. (“Companhia”), vem,

respeitosamente, apresentar a BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”) e a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) as informações necessárias em
atendimento à solicitação de esclarecimentos formulada por meio do OFÍCIO GAE-2252/13, de
08 de maio de 2013 (“Ofício”).
O Ofício solicita esclarecimentos com relação à variação no preço e no volume de negócios dos
valores mobiliários emitidos pela Companhia, questionando a existência de algum fato de
conhecimento da Companhia que possa justificar referida variação.
A Companhia esclarece que desconhece qualquer ato ou fato não divulgado com relação aos
seus negócios que possa justificar a referida variação no preço ou no volume de negócios das
suas ações. Tampouco possui a Companhia qualquer informação relevante que possa
fundamentar esse aumento de preço ou impactar nos volumes negociados.
A Companhia esclarece ainda que na data de 08.05.2013, tomou conhecimento de uma notícia
divulgada por um veículo de comunicação, a qual reportou que uma das empresas participantes
do consórcio para a exploração dos blocos BM-S-8 e BS-4, no qual nossa controlada Queiroz
Galvão Exploração e Produção S.A. também figura como consorciada, encontra-se em tratativas
com uma empresa estrangeira do setor de petróleo e gás para venda de participação societária.
No entanto, a Companhia desconhece se as informações divulgadas são procedentes.
Esperamos que com as informações acima prestadas, a Companhia tenha atendido ao pedido de
esclarecimentos à ela encaminhada, colocando-se à disposição da BM&FBOVESPA ou a CVM
para quaisquer esclarecimentos adicionais que sejam necessários.
Para mais informações, 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 única empresa privada brasileira a operar na área premium do pré-sal no
País. 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

