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PERSBERICHT
Tullow Oil gaat ook in Blok 62 in offshore-Suriname olie zoeken
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en Tullow Oil Plc. hebben op dinsdag 2 oktober
2018 het productiedelingscontract voor het offshore-blok 62 ondertekend. Met dit
contract vergroot Tullow Oil het gebied waarin het bedrijf, alleen of samen met andere
partners, olie zoekt in offshore-Suriname.
Tullow Oil toonde interesse voor een offshore-blok binnen de “Open door invitation”, die liep
van 15 september 2017 tot 14 september 2018. Belangstellende bedrijven konden in deze
periode een bod uitbrengen op een blok in het vrije zeeareaal van Suriname. Op basis van
vooraf vastgestelde criteria is Blok 62 aan Tullow Oil toegewezen. Het gebied is 4.061
vierkante kilometer groot en heeft waterdieptes van 1600 tot 2400 meter. Tullow Oil start de
exploratieactiviteiten met 2D (tweedimensionaal) seismisch onderzoek.
Rudolf Elias, Managing Director van Staatsolie, en Ian Cloke, Executive Vice-President New
Ventures van Tullow Oil, ondertekenden namens de bedrijven het contract. De overeenkomst
geldt voor dertig jaar. De contractduur is opgedeeld in een exploratie-, ontwikkelings- en
productieperiode. Voor de exploratieperiode is er een minimumwerkprogramma
overeengekomen, waarbij Tullow Oil onder meer geologisch onderzoek, seismische
datavergaring en exploratieboringen zal verrichten. Alle kosten in de exploratiefase zijn voor
rekening van Tullow Oil en worden pas terugbetaald nadat een commerciële ontdekking is
gedaan en die ook in productie is gebracht. Staatsolie heeft de mogelijkheid om tot maximaal
twintig procent mee te doen in de ontwikkelings- en productiefasen.
In het productiedelingscontract is nadrukkelijk aandacht besteed aan veiligheid en het milieu.
Ook zijn er voorzieningen opgenomen voor werkgelegenheid voor lokaal kader, trainingen,
sociale programma’s en de wijze waarop de ontmanteling van faciliteiten aan het einde van de
werkzaamheden zal plaatsvinden.
Het Brits/Ierse Tullow Oil is een van de grootste oliemaatschappijen van Europa, met
activiteiten in voornamelijk in Afrika en Zuid-Amerika. In Zuid-Amerika heeft Tullow Oil
belangen in Suriname, Guyana en Frans-Guyana. Tullow Oil is vanaf 2007 actief in offshoreSuriname. Het bedrijf is de operator in de blokken 47 en 54.
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Overzicht van de onshore- en offshore exploratie- en productieblokken. Staatsolie en Tullow
Oil hebben op 2 oktober 2018 een productiedelingscontract ondertekend voor blok 62.
--------------------Fotobijschriften
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Rudolf Elias en Ian Cloke wisselen exemplaren van de ondertekende
productiedelingsovereenkomst uit. Het contract heeft betrekking op het Bolk 62 in off-shore
Suriname.
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Minister Regilio Dodson (NH) ontvangt een ondertekende exemplaar van de zojuist
ondertekende productiedelingsovereenkomst. Ian Cloke van Tullow Oil kijkt lachend toe. Het
contract heeft betrekking op het Bolk 62 in off-shore Suriname.
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Rudolf Elias en Ian Cloke ondertekenen exemplaren van de productiedelingsovereenkomst dat
betrekking heeft op Blok 62 in off-shore Suriname. Marny Daal-Vogelland, manager
Petroleum Contracts van Staatsolie, assisteert. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke
Hulpbronnen was ook aanwezig bij de ondertekening.
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