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PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. 
 

COMUNICADO À IMPRENSA 
 

PACIFIC RUBIALES FORNECE SEUS PROGNÓSTICOS REVISADOS PARA 2015: 
REDUÇÃO DE CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DO CRESCIMENTO E INTEGRIDADE DE 

SEU BALANÇO; DESMENTE RUMORES À RESPEITO DE OBRIGAÇÕES DE DÍVIDAS 
 
Toronto, Canadá, quarta-feira, 14 e janeiro de 2015 – Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE) 
(BVC: PREC) (BOVESPA: PREB) forneceu, nesta data, uma revisão do prognóstico de seu orçamento de 
capital para o ano de 2015, com a redução das despesas de capital de US$1,5 bilhão para uma margem de 
US$1,1 a US$1,3 bilhão, a qual reflete a estimativa da margem do preço do petróleo WTI entre US$55 a 
US$60. 
 
Todos os valores deste comunicado à imprensa estão em dólar Americano e todos os números de 
produção são líquidos, após os volumes de royalties, salvo indicação contrária. 
 
Prognósticos Revisados de 2015 – Destaques: 
 

• Produção líquida de 150 para 160 Bboe/d, uma pequena diminuição se comparada com o 
prognóstico anterior, representando um aumento de, aproximadamente, 1% a 8% dos níveis de 
produção de 2014. 
 

• Estimativa de preço médio do petróleo WTI de US$55/bbl a US$60/bbl durante o ano.  
 

• Espera-se que a média da realização do preço do petróleo seja de US$1 a US$2 acima da 
estimativa do preço de referência WTI. 
 

• Significativa redução nos custos de capital em 2015: são estimados custos operacionais em 
US$28/boe, custos G&A de US$200 milhões, custos de financiamento de US$250 milhões e 
pagamento de impostos em dinheiro de US$200 milhões. 
 

• Geração de EBITDA de US$ 1,5 a 1,7 bilhão (incluindo fundos de programas de hedging e 
dividendos de afiliadas) e Fluxo de Fundos (Fluxo de Caixa) de US$1,1 a $1,3 bilhão. 
 

• Despesas de capital com Exploração e Desenvolvimento (“E&D”) de US$1,1 a US$1,3 bilhão, 
sendo a maioria direcionada ao desenvolvimento da perfuração e de instalações, e uma pequena 
porção direcionada à exploração. 
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Ronald Pantin, Diretor-Presidente (Chief Executive Officer) da Companhia, comentou: 
 
“A incerteza a respeito dos preços de petróleo continua e, apesar de acreditarmos que os preços de 
petróleo irão se recuperar, estamos sendo cautelosos neste momento, reduzindo tanto nossos custos 
quanto nosso orçamento de capital para o ano de 2015, de forma a igualar o fluxo de caixa esperado. A 
Companhia tem a flexibilidade operacional e financeira para se adaptar às mudanças deste ambiente 
enquanto continuamos com o crescimento da produção. O orçamento reduzido de capital tem apenas um 
impacto marginal nos alvos de produção, a medida em que focamos nossas despesas em nossos melhores 
e mais materialmente relevantes projetos de curto prazo.  
 
Nós estamos mantendo a integridade do nosso balanço. Até esta data, nosso equilíbrio da margem Dívida 
Consolidada/EBITDA Ajustado é de, aproximadamente, 1,80:1,0, bem abaixo da obrigação de se limitar a 
3,5:1,0, o que fornece à Companhia a capacidade de suportar o ambiente de preços de petróleo atual.  
 
Ao contrário dos rumores do mercado, a Companhia não está em descumprimento de nenhuma de suas 
obrigações de dívidas, e não espera estar em risco de ter que pagar por descumprimentos. As obrigações 
geradas por nossas notas seniores são obrigações baseadas em moeda (incurrence based covenants), o que 
significa, simplesmente, que a habilidade da Companhia de incorrer em dívidas adicionais pode ser 
restringida por algumas margens, com variadas exceções. Todas as nossas notas seniores têm vencimento 
que se estendem de 2019 a 2025. 
 
A Pacific Rubiales continua totalmente focada em manter a liquidez neste ambiente, por meio de 
significativa redução de custos e da redução de despesas de capitais em US$200 a US$ 400 milhões, de 
forma a igualar o fluxo de caixa esperado. Ademais, temos flexibilidade adicional devido ao nosso crédito 
rotativo de US$1 bilhão, que ainda não foi retirado. 
 
A redução de custos permanece a prioridade. Nossos custos de operação de caixa são esperados em 
aproximadamente US$28/boe, se beneficiando do valor mais baixo do peso colombiano, certas iniciativas 
de redução de custo iniciadas antes do encerramento do ano de 2014 e menores custos de serviços de 
fornecimento. Esperamos reduzir significativamente os custos com G&A, ocasionado por menores taxas 
de câmbio de moedas locais e pela redução no número de empregados e de outros custos. Redução nas 
taxas médias de royalties e de caixa também pode ser esperada neste ambiente de preços de petróleo 
reduzidos. 
 
Nossa monetização planejada de nossos ativos midstream irá continuar. Finalizamos a venda de 43% da 
Pacific Midstream por aproximadamente US$320 milhões à Corporação Financeira Internacional 
(International Financial Corporation) antes do encerramento do ano de 2014. A Companhia ainda tem 
outras alternativas para aumento de caixa sem impactar nossa produção, as quais incluem os 57% 
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restantes da Pacific Midstream, outros ativos midstream (incluindo nossa participação de 41% na Pacific 
Infraestructure), e desinvestimento de pequenas propriedades de produção e exploração não nucleares. 
 
De forma resumida, a Pacific Rubiales inicia o ano de 2015 em posição sólida. Nós reduzimos despesas 
de capital para igualar o fluxo de caixa esperado em um ambiente de preços de petróleo reduzidos, e 
temos a flexibilidade e demais elementos discricionários para nos ajustar ao ambiente externo. 
Adicionalmente, continuaremos reduzindo custos por meio de ganhos de eficiência e ajustes operacionais. 
 
Nós estendemos o vencimento de nossa dívida corporativa e temos alternativas significativas para gerar 
caixa adicional. A Companhia tem a capacidade de manter a liquidez e a integridade de seu balanço 
mesmo em ambiente de preços de petróleo reduzidos. Nós iremos cumprir com nossas obrigações 
financeiras nos termos e nos prazos dos nossos variados instrumentos de dívida. O capital será alocado 
apenas em nossos projetos com maiores retornos e com mais relevância material. Continuaremos com 
nossa estratégia de crescimento rentável e repetível, construindo, para o benefício  a longo prazo de 
nossos acionistas, empregados e outras partes interessadas, a companhia líder focada em E&P na América 
Latina.” 
 
A Pacific Rubiales, uma companhia com sede no Canadá e produtora de gás natural e petróleo pesado 
bruto, é detentora de 100% do capital da Meta Petroleum Corp., que opera nos campos de Rubiales, 
Piriri e Quifa, localizados na Bacia de Llanos, e 100% do capital da Pacific Stratus Energy Colombia 
Corp., que opera o campo de gás natural de La Creciente na área noroeste da Colômbia. A Pacific 
Rubiales também adquiriu 100% da Petrominerales Ltd, que possui ativos de petróleo leve e pesado na 
Colômbia e ativos de petróleo e gás no Peru, 100% da PetroMagdalenaEnergy Corp., que possui ativos 
de petróleo leve na Colômbia, e 100% da C&C Energia Ltd., que possui ativos de petróleo leve na bacia 
de Llanos. Adicionalmente, a Companhia diversificou seu portfolio de ativos além da Colômbia, o que 
inclui ativos de produção e exploração no Peru, Guatemala, Brasil, Guiana e Papua Nova Guiné. 
 
As ações ordinárias de emissão da Companhia são negociadas na Bolsa de Valores de Toronto (Toronto 
Stock Exchange) e na Bolsa de Valores da Colômbia (La Bolsa de Valores de Colômbia), e, sob a forma 
de Certificados de Depósito de Ações (Brazilian Depositary Receipts – BDRs), na Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros de São Paulo, no Brasil, respectivamente sob os códigos PRE, PREC e PREB. 
 
Avisos 
 
Nota de Advertência relativa a Declarações sobre Estimativas e Projeções 
 
Este comunicado à imprensa contém informações sobre estimativas e projeções. Todas as informações, 
exceto declarações de fatos históricos, relativas a atividades, eventos ou acontecimentos cuja 
concretização a Companhia acredita, espera ou prevê que ocorrerá ou poderá ocorrer no futuro 
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(inclusive, entre outras, declarações sobre estimativas e/ou premissas relativas a produção, receita, fluxo 
de caixa e custos, estimativas de reservas e recursos, recursos e reservas potenciais, e os planos e 
objetivos de exploração e desenvolvimento da Companhia) são consideradas estimativas projeções. 
Essas estimativas e projeções refletem as expectativas e crenças atuais da Companhia e se baseiam em 
informações disponíveis no momento para a Companhia. Estimativas e projeções estão sujeitas a uma 
série de riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Companhia sejam 
significativamente diferentes daqueles discutidos nas estimativas e projeções, e, mesmo quando tais 
resultados são alcançados, mesmo que substancialmente, não há garantia de suas consequências ou 
efeitos para a Companhia. Os fatores que poderiam causar diferenças relevantes nos resultados ou 
eventos reais em comparação com as expectativas atuais incluem, entre outros: incertezas ligadas a 
estimativas de custos de capital e operacionais, estimativas de produção e retorno econômico; 
possibilidade de que as circunstâncias reais sejam diferentes das estimativas e premissas; 
impossibilidade de se estabelecer estimativas de recursos ou reservas; flutuações nos preços do petróleo 
e taxas de câmbio; inflação; mudanças nos mercados de ações; acontecimentos políticos na Colômbia, 
Peru, Guatemala, Brasil, Papua-Nova Guiné, Guiana e México; alterações nas regulamentações que 
afetem as atividades da Companhia; incertezas quanto à disponibilidade e custos de financiamento 
necessários no futuro; incertezas envolvidas na interpretação dos resultados de perfuração e outros 
dados geológicos, e outros riscos divulgados em “Fatores de Risco” ou em qualquer outro local do 
formulário de informações anuais da Companhia datado de 13 de março de 2014 e arquivado na SEDAR 
no endereço www.sedar.com. As estimativas e projeções são válidas apenas na data de sua divulgação e, 
exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis, a Companhia se exime da intenção 
ou obrigação de atualizar quaisquer dessas informações em decorrência de novos dados, eventos ou 
resultados futuros, ou de outra forma. Embora a Companhia acredite que as premissas inerentes às 
informações sobre estimativas e projeções sejam razoáveis, tais informações não são garantia de 
desempenho futuro e, portanto, não devem ser alvo de confiança indevida em razão da incerteza que 
nelas possa estar contida. 
 
Adicionalmente, níveis relatados podem não refletir as taxas de produção sustentável e as taxas de 
produção futuras podem diferir materialmente das taxas de produção refletidas neste comunicado à 
imprensa devido, entre outros fatores, a dificuldades ou interrupções encontradas durante a produção de 
hidrocarbonetos. 
 
Conversão de Barril de Petróleo Equivalente (boe)  
 
O termo “boe” é usado nesse comunicado ao mercado. A unidade boe poderá induzir a erro, 
principalmente se utilizada isoladamente. Uma razão de conversão de boe de 5,7 Mcf: 1 barril tem como 
base um método de conversão de equivalência de energia aplicável principalmente na ponta do 
queimador e não representa uma equivalência de valor na cabeça de poço.  
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As reservas de gás natural da Companhia estão em La Creciente, Guama e outros blocos da Colômbia, 
bem como no campo Piedera Redonda no bloco Z-1 no Peru. Para todas reservas de gás natural na 
Colômbia, o termo boe foi expresso usando a conversão padrão colombiana de 5,7 Mcf: 1bbl requisitado 
pelo Ministério de Minas e Energia da Colômbia e para todas as reservas de gás natural no Peru, o 
termo boe foi expresso usando a conversão padrão peruana de 5,626 Mcf: 1bbl requisitado pela 
Perupetro S.A. Se a conversão padrão de 6,0 Mcf: 1bbl for usado por todas as reservas de gás natural da 
Companhia, isso deverá levar a um resultado de redução das reserva líquidas de P1 e 2P da Companhia, 
aproximadamente 4,9 e 6,0 Mmboe, respectivamente. 
 
Definições 
 

Bcf Bilhões de pés cúbicos. 

Bcfe Bilhões de pés cúbicos de gás natural equivalente. 

bbl Barril de petróleo. 

bbl/d Barril de petróleo por dia. 

boe Barril de petróleo equivalente. A medida boe poderá induzir a erro, principalmente se 
utilizada isoladamente. O padrão colombiano é uma razão de conversão de boe de 5,7 Mcf: 
1bbl e tem como base um método de conversão de equivalência de energia aplicável 
principalmente na ponta do queimador, e não representa uma equivalência de valor na 
cabeça de poço. 

boe/d Barril de petróleo equivalente por dia. 

Mbbl Milhares de barris. 

Mboe Milhares de barris de petróleo equivalente. 

MMbbl Milhões de barris. 

MMboe Milhões de barris de petróleo equivalente. 

Mcf Milhares de pés cúbicos. 

Milhões de 
Toneladas de 
GNL  

Um milhão de toneladas de GNL (Gás Natural Liquefeito) é equivalente a 48 Bcf ou 1,36 
bilhões de m3 de gás natural.  

Produção 
Líquida 

A produção da qual a Companhia tem participação após a dedução de royalties. 

Produção 
total de 
Campo 

100% da produção total de um campo sem levar em consideração a participação 
da Companhia e a dedução de royalties.  
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Produção 
Bruta 

A produção da qual a Companhia tem participação antes a dedução de royalties.  

WTI West Texas Intermediate Crude Oil. 

 
Linguagem 
 
Este Comunicado à Imprensa foi preparado no idioma Inglês e posteriormente traduzido para o 
Espanhol e Português. No caso de quaisquer diferenças entre a versão em Inglês e os suas respectivas 
traduções, o documento Inglês deverá prevalecer. 
 
PARA MAIORES INFORMAÇÕES: 
 
Christopher (Chris) LeGallais 
Vice-Presidente Sênior de Relações com Investidores 
+1 (647) 295-3700 
 
Frederick Kozak 
Vice Presidente de Relações com Investidores 
+1 (403) 606-3165 
 
Roberto Puente 
Gerente Sênior de Relações com Investidores 
+57 (1) 511-2298 
 
Kate Stark 
Gerente de Relações com Investidores 
+1 (416) 362-7735 
 
INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA: 
 
Peter Volk 
Vice Presidente de Comunicações, América do Norte 
+1 (416) 362-7735 
 


