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Karoon Energy Ltd assina Contrato de Compra e Venda de Baúna
Destaques da Aquisição
•
•
•
•

Concretiza a meta estratégica de maior prioridade da Karoon Energy Ltd (Karoon) de adquirir
um ativo de produção de alta qualidade e gerador de caixa
100% de participação operacional no campo de óleo leve de Baúna produzindo
aproximadamente 20 Mbopd (Mil barris de petróleo por dia)
US$ 665 milhões em preço de compra compensado pelos fluxos de caixa operacionais a partir
da data de vigência, 1 de janeiro de 2019
Transação sujeita à aprovação regulamentar final brasileira, que é esperada para o primeiro
semestre do ano-calendário de 2020

A Karoon (ASX:KAR) tem o prazer de anunciar que sua subsidiária integral, a Karoon Petróleo e Gás Ltda,
assinou um contrato de compra e venda para adquirir 100% de participação operacional no campo de
Baúna (Concessão BM-S-40), localizado na Bacia de Santos, no litoral do Brasil, no valor de US$ 665
milhões.
O campo de Baúna consiste em dois reservatórios produtores de petróleo, Baúna e Piracaba, ambos
ligados à unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência (FPSO) Cidade de Itajaí, e a
descoberta ainda não desenvolvida de Patola. O ativo está, atualmente, produzindo óleo cru doce e
leve a uma taxa de aproximadamente 20 Mbopd.
Espera-se, também, que a aquisição forneça sinergias operacionais e logísticas relevantes para o
potencial desenvolvimento dos ativos da Karoon existentes no sul da Bacia de Santos, Neon e Goiá.
Robert Hosking, Diretor Administrativo da Karoon, afirmou: “A empresa tem trabalhado arduamente
nos últimos três anos para adquirir um ativo de produção de alta qualidade, com retornos econômicos
robustos. Através da aquisição do ativo de Baúna, a Karoon cumpriu sua mais alta prioridade
estratégica.”
“O campo de Baúna fornecerá aos acionistas da Karoon uma produção de óleo substancial (atualmente,
aproximadamente 20 Mbopd antes das intervenções de desenvolvimento) e uma plataforma para
crescimento futuro. A transação será transformadora para os acionistas da Karoon, fornecendo
exposição significativa a reservas, recursos e a uma produção de petróleo com alta margem”
“A aquisição do campo de Baúna abre uma nova fase para a Karoon como uma produtora de petróleo
relevante na lista da ASX (Bolsa de Valores da Austrália). Espera-se que ela gere sinergias operacionais
e logísticas significativas com os outros ativos integrais de exploração e desenvolvimento da Karoon no
sul da Bacia de Santos."

Informações adicionais
Investidores: por favor, entrar em contato com James Wootton em +61 3 9616 7500 ou
jwootton@karoonenergy.com.au.
Mídia: por favor, entrar em contato com Tim Duncan, GRACosway em +61 408 441 122 ou
tduncan@gracosway.com.au.
Todas as consultas relativas à participação societária devem ser dirigidas a nosso cadastro de ações,
Computershare no telefone 1300 850 505.
Sobre a Karoon Energy Ltd
A Karoon Energy Ltd. (ASX:KAR) é uma empresa internacional de exploração de petróleo e gás, com
projetos na Austrália, no Brasil e no Peru.
A Karoon tem uma estratégia central de crescimento na área de exploração, com foco em grandes
ativos em Sistemas Petrolíferos comprovados. A empresa utiliza sua experiência técnica profunda para
encontrar e avaliar oportunidades com um foco atual de ativos de produção para complementar seu
portfólio existente.
A visão estratégica da Karoon é transformar-se em uma empresa de Exploração e Produção (E&P)
global, com produção significativa para sustentar o crescimento através de um portfólio de exploração
altamente prospectivo e espírito empreendedor.
Declarações Prospectivas
Este comunicado pode conter certas “declarações prospectivas” com relação à condição financeira,
resultados das 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”, “objetiva”, “espera” ou “pretende” e
outras palavras semelhantes que envolvem riscos e incertezas, os quais podem incluir, entre outros, o
resultado e aos efeitos do assunto deste comunicado. As indicações e orientações sobre futuros lucros
e posição e desempenho financeiros também constituem declarações prospectivas.
Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida 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, suposições, contingências e outros fatores, podendo surgir riscos
desconhecidos, muitos dos quais estão fora do controle da Karoon. Tais declarações podem fazer com
que os resultados reais ou o desempenho da Karoon sejam substancialmente diferentes de quaisquer
resultados ou desempenhos futuros, expressos ou implícitos, nessas declarações prospectivas.
Declarações prospectivas, incluindo, sem limitação, orientações 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.

