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COMUNICADO AO MERCADO

A QGEP agora é Enauta
Rio de Janeiro, 18 de março de 2019
A QGEP Participações S.A. (“Companhia”, B3: QGEP3) anuncia hoje sua nova marca: Enauta.
A Companhia decidiu reformular a sua marca a fim de refletir os principais atributos e conquistas, que
garantem perenidade e crescimento contínuo de suas operações. A coragem para enxergar novas
possibilidades e o compromisso em realizá-las está presente em nossa história desde o começo.
Como um dos principais players independentes no setor de energia do Brasil, a Enauta detém uma pujante
história de realizações, um amplo portfólio técnico e know-how tecnológico, assim como engajamento em
práticas ambientalmente corretas. Apoiados na experiência adquirida nos últimos 20 anos, continuamos
aplicando tecnologia de ponta para explorar, desenvolver e produzir óleo e gás na costa do Brasil.
Nosso novo nome foi criado a partir da essência da nossa Companhia, que está enraizada na capacidade
de identificar, localizar e desenvolver fontes de energia para atender às necessidades da sociedade. Nosso
propósito continua sendo o de desbravar o caminho para a energia. Hoje, quando o universo da produção
de energia se expande para novas e desafiantes possibilidades, estamos atentos e nos preparando para o
futuro - como Enauta.
Em 12 de março de 2019, nosso Conselho de Administração aprovou a proposta para deliberar a alteração
da denominação social da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 18 de abril de
2019. De acordo com a proposta, a Companhia será denominada Enauta Participações S.A. A controlada
Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A. também irá deliberar em sua próxima Assembleia Geral
Extraordinária em 17 de abril de 2019 a alteração de sua denominação para Enauta Energia S.A. A estrutura
acionária da Companhia permanece inalterada.
As ações da Companhia continuarão a ser negociadas pelo código QGEP3 até que a alteração da
denominação social seja aprovada, bem como o pedido de alteração do código seja processado e deferido
pela B3. A data de alteração do código será divulgada oportunamente.
Para maiores informações, entre em contato com nossa área de Relações com Investidores.

SOBRE A ENAUTA
A Enauta é uma das principais empresas de controle privado do setor de exploração e produção no Brasil. Com
investimento em tecnologia, compromisso com a segurança e responsabilidade com o meio ambiente, nosso time de
experts trabalha focado para prover a energia que impulsiona a sociedade. Com equilibrada atuação ao longo da costa
do país, possui dois ativos produtores: o Campo de Manati, um dos principais fornecedores de gás da região Nordeste,
no qual detém 45% de participação, e o Campo de Atlanta, localizado nas águas profundas da Bacia de Santos, no qual
detém a operação com 50% de participação. Listada no Novo Mercado da B3 desde 2011, por meio do ticker QGEP3, a
Enauta é comprometida com os conceitos de sustentabilidade dos negócios, tendo investido de maneira sólida no
aprimoramento das boas práticas de governança e compliance. Para maiores informações, acesse www.enauta.com.br.
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