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Atualização No 5 da Perfuração no Peru: Poço de Exploração Marina-1
O poço de exploração Marina-1 da Karoon Energy Ltd (“Karoon”), no Bloco Z-38, na Bacia de Tumbes,
na costa do Peru, foi perfurado a uma profundidade de 3021m MD próximo do topo da Formação
Cardalitos.
Os resultados de mudlogging e perfilagem LWD dos alvos principais na Formação de Tumbes indicaram
que o poço encontrou areia fina com água sem óleo e apresentando pouca presença de gás. A
perfilagem final está sendo concluída e o Marina-1 será tanponado e abandonado.
O Marina-1 forneceu uma grande quantidade de dados valiosos sobre o cenário geológico para esta
região da Bacia de Tumbes. Várias sequências de potenciais reservatórios foram encontradas no poço,
mas infelizmente, essas áreas continham água e não oferecem perspectiva neste local. Os resultados
do poço agora serão analisados detalhadamente, mas nenhuma perfuração adicional está planejada no
Bloco Z38 nesta campanha.
Operacionalmente, o poço avançou conforme o planejado, dentro do prazo e dentro do orçamento,
sem quaisquer incidentes de segurança ou ambientais. Estima-se que operação de perfuração deve
levar ao todo 30 dias.
O objetivo principal da Karoon continua a ser conclusão da aquisição do Campo de Baúna e a realização
do crescimento planejado para o Brasil.
A subsidiária de propriedade integral da Karoon, KEI (Peru Z-38) Sucursal del Peru, detém uma
participação operacional de 40% no Bloco Z-38 com a Tullow Oil plc (LSE:TLW)), que detém 35%, e a
Pitkin Petroleum, que detém os 25% restantes da participação.
Nota importante
Em caso de dúvidas ou indagações, os investidores devem contatar o seguinte, em relação:
•

Sobre a companhia, James Wootton pelo telefone 03 9616 7500 ou
jwootton@karoonenergy.com.au .

•

Imprensa na Austrália, Tim Duncan Tel.: +61 408 441 122, tduncan@hintons.com.au e

•

Imprensa no Peru, Jaime La Rosa em Porter Novelli Peru, Tel.: 511 6340707,
jaime.larosa@porternovelliperu.com.
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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 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.
Declarações Prospectivas
Este comunicado pode conter certas “declarações prospectivas” em relação à condição financeira,
resultados de 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”, “provável”, “estima”, “metas”, “espera” ou “pretende”, além de
outras palavras semelhantes que envolvem riscos e incertezas, o que pode incluir, entre outros, o
resultado e os efeitos do assunto tratado neste comunicado. As indicações e orientações sobre ganhos
futuros e sobre posição e desempenho financeiros também constituem declarações prospectivas.
Aconselha-se que o leitor não deposite confiança indevida em declarações prospectivas, uma vez que
os resultados reais podem divergir materialmente das mesmas. Quaisquer declarações prospectivas,
opiniões e estimativas fornecidas neste comunicado envolvem, necessariamente, incertezas,
suposições, 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 desempenho
da Karoon sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros ou desempenho expressos
ou implícitos por elas. Declarações prospectivas incluindo, entre outras, 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 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.

