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PERSBERICHT
Staatsolie sluit productiedelingsovereenkomst met
Murphy Oil Company
Op 7 juni 2007 heeft Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. met de Amerikaanse
oliemaatschappij Murphy Oil Exploration & Production Company een
productiedelingsovereenkomst gesloten. Het contract heeft betrekking op de exploratie
naar en de ontwikkeling en productie van petroleum in het offshore blok 37.
Voor Staatsolie ondertekende de Algemeen Directeur Marc Waaldijk en voor Murphy Oil
Bruce Laws, Vice President for Exploration & Production Latin America/Africa/Europe. De
regering van Suriname heeft reeds goedkeuring gegeven voor het sluiten van de
overeenkomst.
Blok 37 ligt in het oosten van het offshoregebied van Suriname en is ruim 8700 km². De
totale duur van het contract is gesteld op 25 jaren vanaf het eind van het jaar waarin het
ontwikkelingsplan van het eerste commerciële veld is goedgekeurd. De overeenkomst is
opgedeeld in verschillende perioden waaronder een exploratieperiode van maximaal 6 jaren,
een ontwikkelingsperiode en een productieperiode. De eerste exploratiefase zal vier jaren
duren. De werkzaamheden in deze fase zullen onder meer bestaan uit een geologische
analyse, seismisch onderzoek en het boren van twee exploratieputten. Aan het eind van deze
fase kan besloten worden de exploratieactiviteiten te beëindigen of door te gaan met de
tweede fase. In de tweede fase, die 2 jaren zal duren, zullen 2 exploratieputten worden
geboord. Naar schatting wordt in de exploratieperiode minimaal US$ 40 miljoen
geïnvesteerd. De ontwikkelingsperiode vangt aan indien er economisch winbare reserves zijn
aangetoond. Gedurende deze periode zullen de productiefaciliteiten worden aangelegd.
Blok 37 ligt in waterdieptes variërend van 50 – 250 meter. In 2004 / 2005 heeft Staatsolie op
eigen kosten seismische gegevens verzameld in de blokken 15, 36 en 37. In 2006
organiseerde Staatsolie haar derde internationale bidding round, waarbij oliemaatschappijen
een bod konden doen op bovengenoemde blokken aan de hand van de voorwaarden die waren
gegeven in het aanbestedingsdocument. Drie maatschappijen, waaronder Murphy Oil, boden
op blok 37. Op basis van vooraf gestelde criteria werd Murphy Oil in augustus 2006
uitgenodigd om de besprekingen te starten.
In het kader van deze overeenkomst
zullen alle exploratie-, ontwikkelings- en
productiekosten die door Murphy Oil worden gemaakt, voor haar rekening zijn en pas
terugbetaald worden als deze maatschappij een commerciële ontdekking doet en deze ook in
productie brengt. De inkomsten van Suriname zullen bestaan uit royalty,
inkomstenbelastingen en winstolie van Staatsolie. Voorts heeft Staatsolie de optie om vanaf
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de ontwikkelingsfase voor maximaal 20 procent mee te doen. Door die deelname zullen de
opbrengsten voor de Staat vergroot worden.
Conform de productiedelingscontracten van Staatsolie met andere maatschappijen in offshore
Suriname is nadrukkelijk aandacht besteed aan inspectie, veiligheid en milieu. Voor het blok
is reeds een studie uitgevoerd om de initiële milieurisico’s in kaart te brengen. In de
overeenkomst zijn eveneens voorzieningen opgenomen met betrekking tot werkgelegenheid
voor lokaal kader, trainingen, sociale programma’s, evenals de wijze waarop de ontmanteling
van de faciliteiten aan het einde van de petroleumactiviteiten zal plaatsvinden.
Murphy Oil werd in 1907 opgericht als familie bedrijf. In 1956 begon het bedrijf met
operaties buiten de VS. Dit bedrijf is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de meest
succesvolle independents met operaties in Canada, de VS, Ecuador, Maleisië en Congo. Het
bedrijf heeft een notering op de aandelenbeurs New York Stock Exchange. Murphy Oil
produceert dagelijks 130.000 barrels (87 procent crude en 13 procent gas), bezit drie grote
raffinaderijen en exploiteert in centraal en in het zuiden van de VS haar eigen
benzinestations.
Paramaribo, 7 juni 2007

____________________
M.C.H. Waaldijk
Algemeen Directeur
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