COMUNICADO ASX

Emitido Em 14 de março de 2019

Carta do Presidente
Caros Acionistas,
Tenho o prazer de aproveitar esta oportunidade, como seu novo Presidente, para compartilhar com
vocês meus pontos de vista e prioridades para o futuro de sua Empresa.
Desde a minha nomeação no início deste ano, meu foco prioritário tem sido ouvir os acionistas, revisar
a estratégia futura e entender nossas opções em torno do gerenciamento de capital. Um tempo
considerável também foi investido na avaliação do progresso dos nossos ativos na Austrália, no Peru
e no Brasil; juntamente com a avaliação de nossas oportunidades mais avançadas de aquisição de
ativos.
Isto levou a discussões diversas e produtivas entre os membros do conselho de administração e a
gerência, que foram regidas pelo tema comum que visa o alcance do melhor resultado possível para
os acionistas.
Há muito trabalho a ser feito, porém este período de revisão me proporciona grande confiança no
futuro da sua Empresa.

Ouvindo os acionistas
Nossos principais acionistas institucionais e vários representantes de acionistas representantes de
acionistas generosamente ofereceram seu tempo, sugerindo uma gama diversificada de questões para
consideração do conselho. Os temas comuns são agora nossas maiores prioridades, incluindo clareza
de estratégia, extração de valor da base de ativos existente e gerenciamento de capital
(especificamente, controle de custos e alocação de capital).

Estratégia da Empresa
Tendo como pano de fundo um balanço patrimonial muito sólido, o conselho revisou a estratégia da
empresa, abrangendo a avaliação de diversos cenários futuros. O princípio primordial de avaliar as
alternativas estratégicas baseou-se unicamente no potencial de retorno aos acionistas.
Os principais componentes da revisão estratégica incluíram: uma aquisição relevante de ativo de
produção; o avanço da nossa Estratégia da Bacia Santos Sul, incluindo os campos de Neon e Goiá e as
descobertas e prospecções em seu entorno; um foco de exploração de valor agregado (p. ex., o
prospecto “Marina”, no Peru); reaquisição de ações; Fusões; e venda dos ativos e devolução de fundos
aos acionistas.
Como resultado da revisão, o conselho adotou uma estratégia equilibrada, com alternativas e
flexibilidade para se adaptar, conforme ditarem a indústria e outras forças externas.

A máxima prioridade estratégica continua sendo a aquisição de um ativo de produção de alta
qualidade e longa vida útil, com retornos econômicos robustos e excelentes características técnicas
para estabelecer uma base sólida de lucros futuros e fluxo de caixa livre. A Empresa está bem avançada
com relação a essa prioridade e o conselho estabeleceu cronogramas claros para fechar uma
negociação ou flexibilizar a estratégia de forma apropriada.
Em paralelo, estamos avançando na “Estratégia da Bacia Santos Sul”, baseada em torno de nossos
atuais ativos no Brasil. A composição de ativos que estamos buscando para este componente de nossa
estratégia inclui um ativo menor de produção, o desenvolvimento de nossos campos de Neon e Goiá,
somados a uma entrada de baixo custo em oportunidades de exploração de alto potencial.
Aos acionistas, também damos ciência de que a intenção do conselho é que qualquer investimento de
capital nestas duas prioridades estratégicas preservará fundos suficientes para perfuração do nosso
prospecto de alto impacto “Marina”, no Peru, na primeira oportunidade (atualmente prevista para o
início de 2020). O sucesso neste prospecto seria transformador para os investidores da Karoon.
Caso as circunstâncias mudem, o conselho e a administração terão concluído o trabalho de flexibilizar
a estratégia para considerar iniciativas de fusão e/ou gerenciamento de capital.

Gerenciamento de Capital
Assim como nossa estratégia, a prioridade do conselho quanto à administração de capital é a obtenção
dos melhores retornos para os acionistas a médio e longo prazo. Atualmente, a visão do conselho é
de que isto seja melhor alcançado com a aquisição de um ativo de produção de longa duração.
Enquanto isto, também estamos nos preparando para implementar outras iniciativas de
gerenciamento de capital (p. ex., corte de custos, reaquisições de ações etc.), porém elas só serão
implementadas após a avaliação de escala e momento de uma aquisição bem-sucedida de ativo de
produção. O conselho estabeleceu limites econômicos e temporais para implementar estas iniciativas
de gerenciamento de capital e manteremos os acionistas informados sobre os avanços no momento
apropriado.
Com relação às medidas de redução de custos, a administração revisou a atual estrutura de despesas
gerais da Karoon e, separadamente, fez um progresso significativo na redução dos gastos gerais da
empresa. Mudanças fundamentais, como reduções multimilionárias em compromissos firmes dos
programas de trabalho, já foram alcançadas no Brasil, Peru e Austrália. Em 2018, a Empresa também
tomou a difícil decisão de reduzir seu quadro de pessoal. Escritórios de trabalho mais econômicos têm
sido utilizados na América do Sul e o escritório australiano procurará se mudar para instalações de
menor custo em 2019.
É importante ressaltar que o conselho recentemente também visou uma redução adicional de 20%
nos custos corporativos, em reconhecimento ao desejo dos acionistas de ver reduções tangíveis nos
gastos (sem afetar negativamente as capacidades operacionais da Karoon).

Atualização de ativos
Peru – Exploração de alto impacto à vista
A Karoon já recebeu propostas para uma sonda de perfuração para a perfuração do poço Marina-1
com seus sócios Tullow Oil e Pitkin Petroleum. Esta campanha de perfuração traz a exploração de alto
impacto de volta ao portfólio da Karoon e fornece uma oportunidade de que a Karoon esperou
pacientemente para testar.
A perfuração em Marina-1 deverá ter início no começo de 2020.
Brasil - O trabalho do projeto de Neon e Goiá continua
A Karoon tem trabalhado com potenciais parceiros em joint venture, prestadores de serviços e
fornecedores de FPSOs para avançar em seus projetos em Neon e Goiá. A empresa está revisando as
opções do plano de desenvolvimento para otimizar a eficiência e o sucesso, incluindo a avaliação do
benefício da perfuração de um poço, que teria o duplo objetivo de delinear a região sul do campo e
auxiliar no planejamento e projeto de poços e infraestrutura de desenvolvimento.
Austrália – Prospecções de exploração de baixo custo e longo prazo
A estratégia central da Karoon ao longo de muitos anos tem sido buscar “altas participações acionárias
em oportunidades de exploração em estágio inicial que contêm grandes alvos potenciais em bacias
com Sistemas de Petróleo comprovados”.
A atual base de ativos australianos da Karoon continua focada em grandes prospecções de exploração
a longo prazo.

Perspectiva
Nosso caminho estratégico tem a capacidade de gerar ganhos significativos no curto prazo, ao mesmo
tempo em que mantém a flexibilidade para se adaptar às mudanças das circunstâncias, a fim de
alcançar os melhores resultados para nossos acionistas a médio e longo prazos.
Nos próximos meses, esperamos informar sobre o progresso de nossa estratégia de aquisição de ativo
de produção. Também estamos trabalhando arduamente para obtenção de valor dos campos de Neon
e Goiá, assim como estamos programados para perfurar o poço de alto impacto Marina-1 no início de
2020. Espera-se que os bons resultados de qualquer um desses eventos produzam efeitos muito
positivos para nossos acionistas.
Em nome do conselho, agradeço aos acionistas pela paciência durante o que tem sido um momento
desafiador para a Empresa.

Bruce J Phillips
Presidente

Observação Importante
Caso os investidores tenham dúvidas ou perguntas sobre a empresa, pede-se que entrem em contato
com

James

Wootton

pelo

número

03

9616

7500

ou

pelo

endereço

eletrônico

jwootton@karoonenergy.com.au. Todos os pedidos de acionistas devem ser encaminhados ao nosso
registro de ações, Computershare, no número 1300 850 505.
Sobre a Karoon Gas Australia Ltd
Karoon Gas Australia Ltd é uma empresa de exploração de petróleo e gás com projetos na Austrália,
Brasil e Peru. A Karoon busca altas participações acionárias em oportunidades de exploração em
estágio inicial com grandes alvos potenciais em bacias com Sistemas de Petróleo comprovados. A
Karoon se esforça para criar valor para o acionista por meio do trabalho geotécnico da área cultivada,
alavancando sua participação acionária para explorar e avaliar essas oportunidades visando a
comercialização. Embora a estratégia principal da Empresa seja identificar oportunidades iniciais de
exploração offshore, a estratégia a longo prazo da Karoon é manter participação residual nos ativos à
medida em que entram 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 por elas. 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

