QGEP Participações S.A.
CNPJ/MF nº 11.669.021/0001-10
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2014 – A QGEP Participações S.A.
(BMF&Bovespa: QGEP3, "Companhia") vem apresentar os esclarecimentos com
relação a matéria veiculada na mídia, em 07 de fevereiro de 2014, sob o título
“QGEP e Barra Energia preferem tirar OGX de campo com bom potencial”, na qual
alega que a Companhia buscaria, em conjunto com a Barra Energia, adquirir os
40% restantes da OGX no bloco BS-4 ou, ainda, possibilitar a entrada de um novo
sócio no consórcio, conforme a seguir:
“Para:
Sra. Nilza Maria Silva de Oliveira
Gerência de Acompanhamento de Empresas-1
Superintendencia de Relações com Empresas
Comissão de Valores Mobiliários

Ref.:

Esclarecimentos sobre Consultas CVM / Bovespa
Resposta ao Ofício CVM/SEP/GEA-1/N.65/2014, de 07 de fevereiro
de 2014

Prezados Senhores,
1.
QGEP PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso, 52, sala 1301
(parte), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(“CNPJ/MF”)
sob
o
nº 11.669.021/0001-10
(“Companhia”),
vem,
respeitosamente, apresentar à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a resposta
ao ofício supra mencionado (“Ofício”).
2.
Esclarecemos inicialmente que o Consórcio para a exploração do Bloco
BS-4 (“Bloco”) 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%).
3.
Em comunicado ao mercado de 20 de dezembro de 2013, a Companhia
informou que a OGX deixou de aportar aproximadamente R$73 milhões relativos à
sua participação no Bloco e, após esta divulgação a OGX deixou de aportar sua
parte na chamada de capital com vencimento em Janeiro de 2014, em valor
principal de aproximadamente R$26,2 milhões, valores estes suportados pelos
consorciados adimplentes em 50% cada. O consórcio aguarda ainda o aporte de
adicionais R$25,8 milhões na data de hoje (referente à chamada de capital com
vencimento em 8 de fevereiro de 2014). Dos valores suportados pelos consorciados

adimplentes, a OGX já ressarciu seus sócios em aproximadamente R$73 milhões
(valor principal).
4.
Especialmente em relação à afirmação feita na matéria veiculada pelo
Infomoney na sexta-feira p.p.1 sobre preparativos em andamento para compra dos
40% dos direitos de participação da OGX no Bloco BS-4, ou a promoção da venda
destes ativos para novo sócio, cujas fontes o veículo não informa, atribuindo tal
informação ao “mercado”, a QGEP esclarece que não tem na presente data
qualquer intenção de aumentar sua participação no Bloco, bem como desconhece
qualquer tratativa neste sentido por parte de sua consorciada Barra. Não há, ainda,
qualquer intermediação hora promovida pela Companhia para venda da
participação da OGX para terceiro.
5.
Importante ressaltar que, considerando a atual situação da OGX, a qual
se encontra em recuperação judicial, a QGEP, em conjunto com as consorciadas
Barra Energia e a própria OGX, vem discutindo alternativas para o ressarcimento
dos aportes feitos em suporte à OGX, bem como, e principalmente, prezar pela
continuidade dos investimentos por todas as partes conforme necessário para
manutenção do projeto. Não obstante, não há quaisquer acordos firmados na
presente data.
A QGEP aguarda, ainda, o posicionamento da ANP, que abriu prazo de defesa para
a OGX até início de março para que esta se manifeste acerca da decisão tomada
pela Diretoria da agência em 18 de dezembro de 2013, onde determina à OGX que
comprove adimplência no Bloco BS-4, dentre outros, e sua capacidade financeira
para cumprimento das obrigações de investimento assumidas perante a agência,
sob pena de cessão compulsória de seus direitos de participação, conforme
amplamente divulgado ao mercado. ”
Acreditamos ter prestado as informações solicitadas, porém, permanecemos à
disposição para sanar quaisquer questões que se façam necessárias, através da
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
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http://www.infomoney.com.br/qgepparticipacoes/noticia/3182437/qgep-barra-energiapreferem-tirar-ogx-campo-com-bom-potencial

