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ANP aprova a Declaração de Comercialidade Neon (Echidna) e Goia (Kangaroo)
A Karoon tem o prazer de anunciar o recebimento da aprovação da ANP para a Declaração de
Comercialidade de Neon (Echidna) e Goia (Kangaroo).
Com relação às descobertas de Kangaroo e Echidna na Bacia de Santos, Brasil, a Karoon recebeu a
aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) do Relatório Final
de Avaliação da Descoberta (RFAD) dos Blocos de Santos S-M-1037, S-M-1101, S-M-1102, S-M-1165 e
S-M-1166, juntamente com a Declaração de Comercialidade (DoC).
Karoon Gas Australia Ltd (ASX: KAR) enviou o RFAD e a DoC no início do mês de maio para a Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão regulador de gás e petróleo no
Brasil.
Os documentos descrevem duas áreas distintas identificadas para retenção, que incluem as
acumulações de petróleo em Echidna e Kangaroo, juntamente com algumas oportunidades
exploratórias em próximas.
Após a Declaração de Comercialidade os campos terão por convenção nome de organismos marinhos.
Quando um campo que está localizado entre dois blocos exploratórios, sua nomenclatura segue de
acordo com o padrão adotado para as descobertas da Karoon. Onde o campo de Kangaroo tornará
oficialmente GOIÁ e GOIÁ SUL e o campo de Echidna se tornará NEON e NEON SUL.
A aprovação da ANP do RFAD e da DoC marcam o fim da Fase Exploratória e o início da Fase de
Desenvolvimento e Produção. Embora a aprovação marque o início da Fase de Desenvolvimento e
Produção, isso não constitui uma decisão final de investimento (‘FID’).
Uma FID será avaliada pela Karoon independentemente dessas aprovações e espera-se que a
companhia esteja em posição para decidir sobre a FID posteriormente em 2018.
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Sobre a Karoon Gas Australia Ltd
Karoon é uma empresa internacional de exploração de petróleo e gás, com projetos na Austrália, Brasil
e Peru
A Karoon busca altas taxas de participação em oportunidades de exploração ainda em estágio inicial,
que contenham grandes alvos potenciais em bacias com comprovados sistemas petrolíferos. A Karoon
busca gerar valor para seus acionistas, através do desenvolvimento geotécnico desses das áreas
exploradas, alavancando suas altas taxas de participação para explorar e avaliar essas oportunidades,
a fim de alcançar a comercialização.
Apesar de a estratégia principal da empresa residir na identificação de oportunidades off-shore em
estágio inicial de exploração, a estratégia de longo prazo da Karoon é reter participações residuais de
seus ativos à medida que estes entrem em produção.

Declarações prospectivas
Este comunicado pode conter determinadas “declarações prospectivas” com relação à condição
financeira, resultados de operações e negócios da Karoon, e determinados planos e objetivos da
administração da Karoon. As declarações prospectivas geralmente podem ser identificadas por
palavras como “pode”, “poderia”, “acredita”, “planeja”, “irá”, “provável”, “estima”, “metas”,
“espera”, ou “pretende” e outras palavras similares que envolvem riscos e incertezas, que podem
incluir, mas não estão limitadas ao resultado e aos efeitos do assunto deste comunicado. As indicações
de, e a orientação sobre, futuros ganhos e posição e desempenho financeiros também são declarações
prospectivas.
Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nas declarações prospectivas, uma vez
que os resultados reais podem diferir materialmente das mesmas. Quaisquer declarações
prospectivas, opiniões e estimativas fornecidas neste comunicado envolvem necessariamente
incertezas, suposições, contingências e outros fatores, e podem surgir riscos desconhecidos, muitos
dos quais estão fora do controle da Karoon. Tais declarações podem fazer com que o desempenho ou
os resultados reais da Karoon sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados ou
desempenhos futuros expressos ou implícitos pelas mesmas. As declarações prospectivas, incluindo,
sem limitação, orientações sobre planos futuros, são fornecidas apenas como um guia geral e não
devem ser consideradas como uma indicação ou garantia de desempenho futuro. Tais declarações
prospectivas valem somente a partir da data deste comunicado.
A Karoon não assume qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente quaisquer
declarações prospectivas, seja devido a novas informações, eventos ou resultados futuros, ou de outra
forma.
Para mais informações, favor entrar em contato com:

James Wootton
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