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Comentário da Karoon Energy Ltd a respeito de informações publicadas na imprensa
A respeito da reportagem publicada no portal Upstream no dia 12 de julho de 2019, a Karoon Energy
Ltd (ASX:KAR) confirma que foi notificada de que apresentou a oferta mais alta no processo para
adquirir uma participação operacional de 100% na concessão BM-S-40 da Bacia de Santos Offshore,
que contém o projeto de produção de óleo leve de Baúna.
A transação continua sujeita à aprovação do Conselho de Administração da Petrobras e dos órgãos
governamentais.
Esta oferta está alinhada com a estratégia declarada da Karoon de criar valor para os acionistas,
adquirindo um ativo de produção de alta qualidade.
Para mais informações
Investidores: James Wootton em +61 3 9616 7500 o jwootton@karoonenergy.com.au
Mídia: Tim Duncan, GRACosway, em +61 408 441 122 or tduncan@gracosway.com.au
Sobre a Karoon Energy Ltd
Karoon Energy Ltd. é uma empresa internacional de exploração de petróleo e gás, com projetos na
Austrália, Brasil e Peru. É uma companhia listada na Bolsa de Valores da Austrália (ASX).
A Karoon tem uma estratégia central de crescimento de exploração, focada em grandes ativos em
Sistemas de Petróleo comprovados. A Companhia está buscando concluir a aquisição de um ativo inicial
de produção que sustentará o crescimento sustentável de longo prazo e a geração de valor para o
acionista.
A visão estratégica da Karoon é transformar-se em uma empresa global de E & P com produção
significativa para sustentar o crescimento através de um portfólio de exploração altamente prospectivo
e espírito empreendedor.
Projeções
Este comunicado pode conter determinadas “projeções” com relação à condição financeira, resultados
de operações e negócios da Karoon, e determinados planos e objetivos da administração da Karoon. As
projeções 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, posição e
desempenho financeiros também são projeções.
Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nas projeções, uma vez que os resultados
reais podem diferir materialmente das mesmas. Quaisquer projeções, 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 projeções
podem fazer com que o desempenho ou os resultados reais da Karoon sejam significativamente
diferentes de quaisquer resultados ou desempenhos futuros expressos ou implícitos por elas. As
projeções, 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 projeções,
seja devido a novas informações, eventos ou resultados futuros, ou de outra forma.

