2 de Março de 2015

Declaração da ASX
Início da perfuração do poço de exploração
Kangaroo Oeste-1
Relatório de progresso n°1
A Karoon Gás Austrália Ltda (“Karoon”) tem o prazer de anunciar o início da perfuração do segundo
poço da atual campanha na Bacia de Santos, o poço de exploração Kangaroo Oeste-1, às 08h15
(Horário de Brasília) do dia 26 de fevereiro de 2015.
A fase 26” foi perfurada a uma profundidade de 1.106 mMR e os preparativos estão em andamento
para a descida do revestimento 20” antes do recomeço da perfuração na fase 17-1/2”.
Espera-se penetrar o topo da seção do reservatório dentro de aproximadamente 3 semanas e a
previsão é de que o poço atinja a profundidade total no começo de abril de 2015.
O poço de exploração Kangaroo Oeste-1 está localizado no bloco S-M-1165, no flanco ocidental da
mesma estrutura de sal que o campo de petróleo Kangaroo e apresenta o mesmo tipo de estrutura e
intervalos de reservatório e selos que poços adjacentes, conforme mapeado no prospecto.
O poço está projetado para avaliar o prospecto no flanco ocidental da estrutura de sal Kangaroo, a
aproximadamente 4,5 quilômetros de Kangaroo-2. Essa estimativa foi primeiramente comprovada
pela descoberta de petróleo em Kangaroo-1 e confirmada pelos resultados de avaliação em Kangaroo2.
Devido à grande extensão e à proximidade a Kangaroo, um resultado bem-sucedido em Kangaroo
Oeste-1 constituiria uma adição significativa a qualquer possível desenvolvimento do campo de
petróleo Kangaroo.
A Karoon é operadora e detém 65% de participação no bloco consorciado S-M-1165 na Bacia de
Santos, Brasil.
Programa futuro
A sonda de perfuração semissubmersível "Olinda Star" está sendo utilizada em toda a atual campanha
de perfuração de exploração e avaliação operada pela Karoon.
A contratação da sonda garante à Karoon dois poços firmes e dois opcionais, além de fornecer máxima
flexibilidade para a avaliação adicional da descoberta de petróleo Kangaroo, perfuração adicional em
Kangaroo Oeste ou possível exploração de outros prospectos.
O poço de exploração Kangaroo Oeste-1 é o último poço firme do compromisso e uma decisão deve
ser tomada nas próximas semanas com relação ao primeiro poço opcional.
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Sobre a Karoon Gás Austrália Ltda
A Karoon Gás Austrália Ltda. é uma empresa internacional de exploração de petróleo e gás com
projetos na Austrália, Brasil e Peru, além de ser membro do Índice S&P/ASX 200.
A Karoon busca altas taxas de participação em oportunidades em estágio inicial de exploração que
contenham grandes alvos potenciais em bacias com sistemas petrolíferos comprovados. A Karoon
busca criar valor para os acionistas através do desenvolvimento geotécnico dos blocos, alavancando
as altas participações acionárias para explorar e avaliar essas oportunidades, a fim de alcançar a
comercialização.
Apesar de a estratégia principal da empresa residir na identificação de oportunidades em alto-mar em
estágio inicial de exploração, a estratégia de longo prazo da Karoon é reter as participações residuais
de seus ativos quando eles entrarem em produção.

Para mais informações, por favor, acesse o site da Karoon ou entre em contato:
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E: shosking@karoongas.com.au
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jwootton@karoongas.com.au
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Declarações relativas ao futuro
Este comunicado pode conter certas “declarações relativas ao futuro” com respeito a situação
financeira, resultados das operações e negócios da Karoon, além de planos e objetivos de
administração da empresa. Geralmente, as declarações relativas ao futuro podem ser identificadas
por palavras, como “pode”, “poderia”, “acredita-se”, “planeja-se”, “provavelmente”, “estimativa”,
“objetivo”, “espera-se” ou “pretende-se” e outras palavras similares que envolvam riscos e incertezas,
incluindo, mas não se limitando ao resultado e efeitos do assunto desse comunicado. As indicações e
orientações sobre ganhos futuros, posição financeira e desempenho também são declarações
relativas ao futuro.
Você é aconselhado a não confiar de maneira excessiva em declarações relativas ao futuro,
considerando-se que os resultados reais podem diferir significantemente das declarações relativas ao
futuro. Todas as declarações relativas ao futuro, opiniões e estimativas incluídas neste comunicado
envolvem, obrigatoriamente, incertezas, suposições, contingências e outros fatores, e pode haver
riscos desconhecidos, muitos dos quais fora do controle da Karoon. Os resultados ou desempenho
real da Karoon podem ser significantemente diferentes dos resultados ou desempenho prospectivos
expressos ou implícitos nessas declarações relativas ao futuro. As declarações relativas ao futuro que
incluem, sem limitação, orientações sobre planos futuros, são fornecidas apenas como orientação
geral e não devem ser usadas como indicação ou garantia de desempenho futuro. Essas declarações
relativas ao futuro se referem somente à data deste comunicado.
A Karoon renuncia qualquer plano ou obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração
relativa ao futuro, seja em resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros etc.
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