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COMUNICADO AO MERCADO

QGEP recebe Ofício da ANP com relação ao Bloco BS-4
Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2013 – A QGEP Participações S.A.
(BMF&Bovespa: QGEP3, “Companhia”) comunica que sua subsidiária integral Queiroz
Galvão Exploração e Produção S.A. (“QGEP”) recebeu o Ofício nº 1845/2013/SDP,
datado de 23 de dezembro de 2013 (“Ofício”), da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP), informando que foram tomadas determinadas medidas
em relação, entre outros, ao Bloco BS-4.
Conforme referido Ofício, a Diretoria da ANP, na reunião de 18 de dezembro de 2013,
determinou que a Superintendência de Desenvolvimento e Produção/SDP oficie a OGX
Petróleo e Gás S.A. (“OGX”) para que, no prazo de 15 dias contados a partir do
recebimento da notificação:
“comprove sua condição de Consorciado adimplente no Contrato de Concessão BS-4,
rebatendo, se assim entender possível, as alegações trazidas a lume pelos Consorciados
QGEP e Barra Energia, sob pena de cessão compulsória ou, sucessivamente, extinção
contratual no que se refere à sua participação”
A ANP informa, no mesmo Ofício, que a OGX já foi notificada desta decisão.
A Companhia esclarece ainda que embora não houvesse qualquer valor devido na data
do pedido de recuperação judicial da OGX (30 de outubro de 2013), posteriormente, a
mesma deixou de atender a três chamadas de aporte de recursos realizadas entre os
meses de novembro e dezembro, totalizando o seu débito, nesta data, em cerca de R$
73 milhões.
O Bloco BS-4 engloba os campos de óleo do pós sal de Atlanta e Oliva e está localizado a
185 km da costa brasileira na Bacia de Santos. O primeiro poço horizontal do Sistema de
Produção Antecipada do Campo de Atlanta está em andamento e sua conclusão,
incluindo o teste de produção, está prevista para janeiro de 2014, quando um segundo
poço será iniciado.
A QGEP é o operador do Bloco e detém 30% de participação; outros membros do
consórcio incluem a OGX Petróleo e Gás S.A. (40%) e a Barra Energia do Brasil Petróleo
e Gás Ltda. (30%).
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

