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Atualização No 3 da Perfuração no Perú: início de perfuração do poço Marina-1
A Karoon Energy Ltd (“Karoon”) tem o prazer de anunciar que o navio sonda Stena Forth iniciou a
perfuração do poço exploratório Marina-1, localizado no Bloco Z-38 da Bacia de Tumbes, no Peru. A KEI
(Peru Z-38) Sucursal del Peru, subsidiária integral da Karoon, é a operadora e possui uma participação
líquida de 40% no Bloco Z-38.
Estima-se que a operação de perfuração leve 30 dias, chegando até aproximadamente 3.000 metros
no de profundidade abaixo do fundo do mar. O navio sonda Stena Forth é uma embarcação de última
geração, com um recorde excepcional de perfurações bem-sucedidas e sem incidentes de poços ao
redor do mundo. O Stena Forth foi escolhido pois atende e excede todos os requisitos de engenharia,
segurança, saúde e meio ambiente da Karoon, de seus parceiros na joint venture, assim como os
requisitos regulatórios do governo Peruano.
O prospecto de Marina possui uma estimativa favorável de recursos potenciais brutos de 256 milhões
de barris de petróleo (102 milhões de barris líquidos para a Karoon), conforme anunciado
anteriormente na “Atualização de Recursos” com data de 8 de Maio de 2018.*
Prospecto de Marina, Bloco Z-38 da Bacia de Tumbes, no Peru
O prospecto de Marina compreende uma estrutura contra uma grande falha, com alvos em múltiplos
níveis, de 900 metros até 3.000 metros abaixo do fundo do mar. Os alvos estão nas formações La Cruz
até Cardalitos no Terciário Plioceno.

As estruturas estão bem definidas pela sísmica 3D. Exsudações próximas de hidrocarbonetos
demonstram que hidrocarbonetos que migraram estão presentes, apoiadas por anomalias de AVO
indicativas de óleo preso em Marina.

A subsidiária integral da Karoon KEI (Peru Z-38) Sucursal del Peru tem uma participação acionária
operacional de 40% nos Blocos com a Tullow Oil Limited (LSE:TLW), que detém 35%, e a Pitkin
Petroleum, dona dos 25% restantes da participação acionária.
* Note que os recursos prospectivos foram preparados em 7 de maio de 2018 de forma probabilística.
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, e todas as hipóteses materiais e parâmetros técnicos

sustentando as estimativas no anúncio de mercado relevante ainda se aplicam, não tendo mudado
substancialmente.
* As quantidades estimadas de petróleo que podem, potencialmente, ser recuperadas pela aplicação
de um futuro projeto de desenvolvimento se referem a acúmulos não descobertos. Essas estimativas
apresentam o risco associado de descoberta e risco de desenvolvimento. Exploração, análise e
avaliação futuras são necessárias para determinar a existência de uma quantidade significativa de
hidrocarbonetos potencialmente móveis. Não existe certeza de que alguma porção do recurso em
potencial estimado será descoberto. Se for descoberto, não há certeza de que será comercialmente
viável produzir alguma porção dos recursos em potencial avaliados.

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.
Questionamentos da mídia australiana devem ser direcionados a Tim Duncan; Questionamentos da
mídia peruana devem ser direcionados a Porter Novelli.
Sobre a Karoon Energy Ltd
A Karoon Energy Ltd. é uma empresa internacional de exploração de petróleo e gás listada na ASX, com
projetos na Austrália, no Brasil e no Peru.
A estratégia de exploração da Karoon é focar em grandes alvos em sistemas petrolíferos comprovados.
A visão estratégica da Karoon é transformar-se em uma empresa de E&P global, com produção
substancial 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 podem, em geral, ser identificadas por palavras como “pode”,
“poderia”, “acredita”, “planeja”, “irá”, “provavelmente”, “estima”, “objetiva”, “prevê” ou “pretende”,
além de outras palavras semelhantes que envolvem riscos e incertezas, o que pode incluir, por exemplo,
o resultado e os efeitos do objeto tratado neste comunicado. As indicações e orientações sobre futuros
lucros e sobre a posição e desempenho financeiros também constituem declarações prospectivas.
Aconselha-se que você não deposite confiança indevida em declarações prospectivas porque os
resultados reais podem divergir materialmente de 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. Essas declarações podem fazer com que os resultados reais ou
desempenho da Karoon sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros ou
desempenho expressos ou implícitos por essas declarações prospectivas. Declarações prospectivas
incluindo, sem limitações, a orientação sobre planos futuros, são fornecidas apenas como guia geral e
não devem ser utilizadas como uma indicação ou garantia de desempenho futuro. Essas declarações
prospectivas expressam-se apenas na data deste anúncio.
A Karoon renuncia a qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações
prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos ou resultados futuros, ou de outra
forma.

