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QGEP Anuncia Medidas Administrativas da ANP com relação ao
Bloco BS-4
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2013 – A QGEP Participações S.A.
(BMF&Bovespa: QGEP3, “Companhia”) informa que a Diretoria da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) determinou à Superintendência de
Desenvolvimento e Produção/SDP, elaborar Proposta de Ação para adoção pela ANP das
medidas contratuais cabíveis em relação à inadimplência notificada à Agência pelo
Consórcio do Bloco BS-4, conforme Ata de Reunião de Diretoria publicada em
19/12/2013 no site da ANP.
O Consórcio é formado pela controlada da Companhia, Queiroz Galvão Exploração e
Produção S.A. (30%), Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. (30%) e OGX
Petróleo e Gás S.A. (40%), tendo a OGX deixado de aportar até a presente data
aproximadamente R$73 milhões relativos à sua participação no Bloco. O valor não
aportado pela OGX está sendo suportado pelos consorciados adimplentes em 50% cada.
A Companhia aguarda o posicionamento da ANP acerca do tratamento jurídico a ser
dado pela Agência para o descumprimento da OGX, enfatizando que todas as medidas
necessárias para solução da questão serão tomadas pelo Consórcio em consonância com
as determinações da ANP, nos termos da lei e dos contratos aplicáveis.
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

