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PERSBERICHT
Staatsolie sluit productiedelingsovereenkomsten met
Tullow Oil en Paradise Oil
Op 13 februari 2007 heeft Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. met haar
dochteronderneming Paradise Oil Company N.V. en diens joint venture partner Tullow
Oil twee productiedelingsovereenkomsten gesloten. De contracten hebben betrekking op
de exploratie naar en de ontwikkeling en productie van petroleum in de onshore
blokken Coronie en Uitkijk.
Voor Staatsolie en Paradise Oil ondertekende de Algemeen Directeur, de heer Marc Waaldijk
en voor Tullow Oil de heer John McKenna, Regional Exploration Manager voor de Americas
en Azië. De regering van Suriname heeft reeds goedkeuring gegeven voor het sluiten van
deze overeenkomsten.
Het Coronieblok heeft een oppervlakte van 2.569 km² en het Uitkijkblok een oppervlakte van
757 km². De totale duur van elk contract is gesteld op 25 jaren vanaf het eind van het jaar
waarin het ontwikkelingsplan van het eerste commerciële veld is goedgekeurd. De
overeenkomsten zijn opgedeeld in verschillende perioden waaronder een Exploratieperiode,
een Ontwikkelingsperiode en een Productieperiode. Partijen zijn voor elk blok een minimum
exploratieprogramma overeengekomen. De werkzaamheden van de eerste fase zullen onder
meer bestaan uit het boren van exploratieputten in het Coronieblok en het Uitkijkblok.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het Uitkijkblok in het tweede kwartaal van
2007 aanvangen. Met de voorbereidende werkzaamheden van het exploratiewerkprogramma
in het Coronieblok zal in het laatste kwartaal van dit jaar een aanvang worden gemaakt.
Paradise Oil heeft een belang van 60% en Tullow Oil een belang van 40% in het Coronie- en
Uitkijkblok. Tullow Oil en Paradise Oil zetten geen nieuwe N.V. op, maar zullen op basis
van een overeenkomst (Joint Venture) met elkaar samenwerken. Paradise Oil is een 100%
dochteronderneming van Staatsolie die speciaal ingezet zal worden voor exploratie in het
Coronieblok en het Uitkijkblok. Hiervoor is onder meer gekozen omdat in deze gebieden het
exploratierisico hoger is dan in het Tambaredjoblok en het Calcuttablok waar Staatsolie
alleen opereert. In eerste instantie zal Tullow Oil de exploratiewerkzaamheden van de eerste
fase in beide blokken volledig financieren om zich voor 40% in te kopen in deze blokken.
Alle vervolg exploratie-, ontwikkelings- en productiekosten die door Tullow Oil (40%) en
Paradise Oil (60%) worden gemaakt, zijn voor hun rekening. De exploratie- en
ontwikkelingskosten worden pas terugbetaald als de onderzoekswerkzaamheden leiden tot
een commerciële productie van olie en/of gas. De inkomsten van Suriname zullen bestaan uit
inkomstenbelasting van Tullow Oil, Paradise Oil en Staatsolie alsmede het winstaandeel van
Paradise Oil en Staatsolie.
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Conform de productiedelingscontracten in offshore Suriname is nadrukkelijk aandacht
besteed aan Inspectie, Veiligheid en Milieu. Voor beide blokken 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, alsmede de wijze waarop de ontmanteling van de faciliteiten aan het
einde van de petroleumactiviteiten zal plaatsvinden.
Met de ondertekening van deze overeenkomsten wordt opnieuw een stap voorwaarts gezet in
het streven van Staatsolie de petroleumindustrie in Suriname op een hoger niveau te brengen.
Tullow Oil is een van de grootste independents van Europa met activiteiten in Afrika, Europa
en Azië. In 2007 willen ze ruim 80.000 barrels per dag produceren. Haar reserves bedragen
ongeveer 350 miljoen barrels olie equivalent.
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