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Farm-out do Bloco Z-38 para a Tullow Oil finalizado
A Karoon Energy Ltd (“Karoon”) tem a satisfação de anunciar que o farm-out para a Tullow Peru Limited
Sucursal del Peru (“Tullow”), uma subsidiária da Tullow Oil plc, de uma participação de 35% no bloco
de exploração offshore Z-38, na Bacia de Tumbes, no Peru, anunciado em 10 de janeiro de 2018, foi
concluído.
De acordo com os termos do Contrato de Farm-out, a Tullow adquirirá uma participação de 35% no
Bloco, nos seguintes termos:
1. Financiamento de 43,75% do custo do primeiro poço exploratório, com limite de US$ 27,5
milhões (a 100%), além do qual a Tullow pagará sua participação de 35% do custo total do poço.
2. Pagamento de US$ 2 milhões e uma parcela dos custos do bloco, incorridos em, e a partir de,
9 de janeiro de 2018 quando da conclusão, com US$ 7 milhões adicionais a serem pagos no
momento da declaração de descoberta comercial e da apresentação de um plano de
desenvolvimento à Perupetro.
Robert Hosking, Diretor Executivo da Karoon, afirmou: “A Karoon está muito satisfeita em receber
oficialmente a Tullow como uma licenciada no Bloco.
A conclusão do farm-out de uma participação de 35% no Bloco Z-38 para a Tullow traz a exploração de
alto impacto de volta ao portfólio da Karoon. O planejamento para perfuração do prospecto de Marina
está bem avançado e a perfuração está prevista para o início do ano de 2020.
Marina e o Bloco Z-38 representam uma oportunidade muito interessante para a Karoon. O prospecto
de Marina tem a melhor estimativa bruta de reservas exploratórias de 256 milhões de barris (102
milhões de barris líquidos para a Karoon), e há uma oportunidade bruta subsequente no Bloco de mais
de um bilhão de barris de recursos prospectivos.
Além disso, em dezembro de 2018, a Karoon garantiu um Acordo de Avaliação Técnica sobre a Área 73
na Bacia de Tumbes, no Peru, adjacente ao sul do Bloco Z-38, que também deve conter oportunidades
significativas de incremento futuro nas reservas.”

Avaliação de Recursos Prospectivos da Gerência da Karoon
Recurso Prospectivo sem Risco Líquido (milhões de barris)
Participação Tipo
Pg**
Pd***
Baixo Provável
Prospecto de Marina
40%*
Óleo
22%
60%
42
102
Bloco Z38 – Total
40%*
Óleo 11-25%
60%
223
549

Alto
247
1.350

* A participação de 40% da Karoon permanece sujeita à conclusão das obrigações de farm-in com a Pitkin
** Chance de descoberta
*** Chance de desenvolvimento

As quantidades estimadas de petróleo que podem, potencialmente, ser recuperadas pela aplicação de
um futuro projeto de desenvolvimento se referem a acumulações não descobertas. Essas estimativas
apresentam riscos de descoberta e de desenvolvimento. Exploração, análise e avaliação adicionais são
necessárias para determinar a existência de uma quantidade significativa de hidrocarbonetos
potencialmente recuperáveis. Não há certeza de que qualquer parte do recurso em potencial estimado
em nome da Karoon será descoberto. Se for descoberto, não há certeza de que será comercialmente
viável produzir alguma parte dos recursos nos prospectivos avaliados.
As estimativas dos recursos prospectivos líquidos sem risco apresentadas foram preparadas utilizando
adição estatística para os volumes e foram preparadas usando base probabilística conforme
informações disponíveis em 7 de maio de 2018. Estas estimativas de recursos foram divulgadas no
comunicado de “Atualização de Recursos” da Karoon de 8 de maio de 2018. A Karoon não tem
conhecimento de quaisquer novas informações ou dados que afetem materialmente as estimativas de
recursos. Todas as hipóteses materiais e parâmetros técnicos sustentando as estimativas no anúncio
de mercado relevante ainda se aplicam, não tendo mudado substancialmente.

Nota importante
Caso os investidores tenham dúvidas ou questionamentos sobre a Empresa, por favor, entrar em
contato com James Wootton pelo telefone 03 9616 7500 ou jwootton@karoonenergy.com.au. Todas
as consultas relativas à participação societária devem ser dirigidas a nosso cadastro de ações,
Computershare no telefone 1300 850 505.
About Karoon Energy Ltd
A Karoon Energy Ltd. é uma empresa internacional de exploração de petróleo e gás com projetos na
Austrália, no Brasil e no Peru e é uma empresa listada na bolsa de valores australiana.
A Karoon tem uma estratégia central de crescimento de exploração, focada em grandes alvos em
sistemas comprovados de petróleo. A Companhia está buscando concluir a aquisição de um ativo de
produção que sustentará o crescimento sustentável de longo prazo e o valor para o acionista.
A visão estratégica da Karoon é transformar-se em uma empresa global de E & P com produção para
sustentar o crescimento através de um portfólio de exploração altamente prospectivo e espírito
empreendedor.
Declarações Prospectivas
Este comunicado pode conter certas “declarações prospectivas” em relação à condição financeira,
resultados das operações e negócios da Karoon e determinados planos e objetivos da administração da
Karoon. Declarações prospectivas geralmente podem ser identificadas por palavras como “pode”,
“poderia”, “acredita”, “planeja”, “irá”, “provável”, “estima”, “objetiva”, “espera” ou “pretende” e
outras palavras semelhantes que envolvem riscos e incertezas, os quais podem incluir, entre outros, o
resultado e efeitos do objeto deste anúncio. As indicações e orientações sobre futuros lucros e sobre a
posição e o desempenho financeiros também constituem declarações prospectivas.
Aconselha-se que você não deposite confiança demasiada em declarações prospectivas, visto que os
resultados reais podem divergir substancialmente das declarações prospectivas. Quaisquer declarações
prospectivas, opiniões e estimativas fornecidas neste comunicado envolvem, necessariamente,
incertezas, hipóteses, contingências e outros fatores, podendo surgir riscos desconhecidos, muitos dos
quais além do controle da Karoon. Tais declarações podem fazer com que os resultados reais ou o
desempenho da Karoon sejam substancialmente diferentes de quaisquer futuros resultados ou
desempenhos, expressos ou implícitos, nessas declarações prospectivas. Declarações prospectivas,
incluindo, por exemplo, a orientação sobre planos futuros, são fornecidas apenas como um guia geral
e não devem ser utilizadas como uma indicação ou garantia de desempenho futuro. Tais declarações
prospectivas têm validade apenas na data deste comunicado.

A Karoon exime-se de qualquer obrigação ou intenção de atualizar publicamente quaisquer declarações
prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros ou de outra
forma.

