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FATO RELEVANTE

QGEP comunica a devolução de dois blocos
na Bacia de Pernambuco-Paraíba
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2018 – A QGEP Participações S.A. (“QGEP”,
“Companhia”, B3: QGEP3) anuncia que comunicou a Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) a decisão de devolver os blocos PEPB-M-896 e PEPB-M894 na bacia de Pernambuco-Paraíba.
A Companhia adquiriu 30% de participação nos dois blocos na 11ª Rodada de Licitações
da ANP e seus períodos exploratórios terminam este mês. Esta decisão é resultado da
contínua otimização do portfólio da Companhia.
O valor dos compromissos assumidos do Programa Exploratório Mínimo (PEM) pela QGEP
nos dois blocos é de R$10,8 milhões e o valor contabilizado como bônus de assinatura foi
de R$0,9 milhões. Estes valores impactarão o resultado do terceiro trimestre de 2018.
Para informações adicionais, favor entrar em contato com a área de Relações com
Investidores da Companhia:
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 única empresa privada brasileira a operar na área premium do pré-sal da Bacia
de Santos. A QGEP é qualificada pela ANP para atuar como Operadora A desde águas rasas até águas
ultraprofundas. A Companhia possui 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. Em operação desde 2007, o Campo de Manati tem capacidade de produção média atual de
aproximadamente 5,5 milhões de m3 por dia. Além disso, a QGEP é a operadora do Campo de Atlanta, campo
de petróleo do pós-sal situado a 185 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, em lâmina d'água de
aproximadamente 1.500 metros. Para mais informações, acesse www.qgep.com.br/ri
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MATERIAL FACT

QGEP announces relinquishment of two Blocks
in the Pernambuco-Paraíba Basin
Rio de Janeiro, September 11, 2018 – QGEP Participações S.A. (“QGEP,” “Company,”
B3: QGEP3), announced that it has informed the National Agency of Petroleum, Natural
Gas and Biofuels (ANP) of its decision to relinquish the PEPB-M-896 and PEPB-M-894
Blocks in the Pernambuco-Paraíba Basin.
The Company acquired a 30% working interest in these blocks in the 11th ANP Bidding
Round and their exploratory periods end this month. This decision resulted from the
Company’s ongoing optimization of its portfolio.
QGEP’s commitments undertaken in the Minimum Exploratory Program (MEP) related to
these two blocks amounts to R$10.8 million and the amount recorded as a signature
bonus was R$0.9 million. These amounts will be written-off and the charge will be
reflected in the third quarter 2018 results.
For more information, please contact our Investor Relations team:
Telephone: +55 21 3509-5959
E-mail: ri@qgep.com.br
www.qgep.com.br/ri

About Queiroz Galvão Exploração e Produção
QGEP Participações S.A. is Brazil’s only independent company operating in the premium pre-salt area in
Santos Basin. QGEP is qualified by the ANP to act as “Operator A” from shallow to ultra-deep waters. The
Company has a diversified portfolio of high quality and high potential exploration and production assets.
Furthermore, it owns 45% of the concession for the Manati Field located in the Camamu Basin, which is one
of the largest non-associated natural gas fields under production in Brazil. Manati Field has been in operation
since 2007, and has average production capacity of approximately 5.5 million m3 per day. Additionally, QGEP
is the operator at the Atlanta Field Atlanta, a post-salt oil field situated 185 kilometers from the city of Rio de
Janeiro, in water depths of approximately 1,500 meters. For more information, access www.qgep.com.br/ir

