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COMUNICADO AO MERCADO

Rio de Janeiro, 12 de Abril de 2013 – A QGEP Participações S.A. (“QGEP” ou “Companhia”) comunica
que, em atendimento ao Ofício/CVM/SEP/GEA-1/Nº 102/2013, recebido em 11 de abril de 2013,
reapresentou (i) as Demonstrações Financeiras Anuais Completas de 31 de dezembro de 2012 da
Companhia, para constar o Relatório dos Auditores Independentes emitido em 11 de março de 2013 e (ii)
a Proposta da Administração referente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 19
de abril de 2013, com o intuito de aperfeiçoar as informações constantes do item 10.4(c) do Anexo A à
Proposta da Administração.
Tanto a Proposta da Administração quanto as Demonstrações Financeiras Anuais Completas de 31 de
dezembro de 2012 da Companhia, conforme alteradas, foram reapresentadas nesta data via sistema IPE,
de acordo com a Instrução CVM nº 481/09, e também se encontram disponíveis no site de Relações com
Investidores da Companhia (www.qgep.com.br/ri).
A QGEP reforça seu compromisso com a transparência em relação a seus acionistas e investidores, bem
como com o atendimento a todas as normas e regulamentos aplicáveis a seu segmento de listagem na
BM&FBOVESPA.
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 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

