Formulário 51-101 F2 – Relatório de dados das reservas pelo avaliador de reservas
independente qualificado
Ao conselho de diretores da Pacific Rubiales Energy Corp. (a “Empresa”):
1. Avaliamos os dados das reservas da Empresa em 31 de dezembro de 2011. Os dados das reservas
são estimativas das reservas provadas e das reservas prováveis e a receita líquida futura relativas
a 31 de dezembro de 2011, estimadas usando a previsão de preços e custos.
2. Os dados das reservas são responsabilidade da gerência da Empresa. A nossa responsabilidade
é expressar uma opinião sobre os dados das reservas com base em nossa avaliação.
Realizamos uma avaliação de acordo com os padrões estabelecidos no Canadian Oil and Gas
Evaluation Handbook (o “COGE Handbook” - Manual Canadense de Avaliação de Petróleo e
Gás) preparado em conjunto com a Society of Petroleum Evaluation Engineers - escritório de
Calgary (Sociedade de Engenheiros de Avaliação de Petróleo) e pelo Canadian Institute of
Mining, Metallurgy & Petroleum (Sociedade petroleira).
3. requerem que façamos um planejamento e que realizemos uma avaliação para obter uma garantia
sensata quanto à determinação se os dados das reservas não apresentam erros. Uma avaliação
também engloba analisar se os dados das reserva estão em conformidade com os princípios
e definições apresentados no COGE Handbook.
4. A tabela a seguir estabelece as receitas líquidas futuras (antes da dedução dos impostos sobre
renda) atribuídas às reservas provadas mais as prováveis, estimadas utilizando a previsão de
preços e custos e calculadas usando um taxa de desconto de 10 por cento, incluída nos dados
das reservas da Empresa avaliados por nós para a data de 31 de dezembro de 2011, e identifica
as respectivas porções que avaliamos e reportamos no conselho de diretores da Empresa:
Avaliador de
reservas
independente
qualificado

Descrição e Preparação
Data do relatório de avaliação

Petrotech
Engineering Ltd.

Avaliação das reservas
provadas e prováveis da Pacific
Rubiales Energy Corp. nos
Blocos La Creciente, Guaduas,
Abanico, Sabanero, Quifa
Norte, CPE 6, Puli B, Guama,
Buganviles e Cerrito, na
Colômbia,, 31 de dezembro de
2011

Total
1

Localização
das reservas

Valor líquido presente da
receita líquida futura
(antes do imposto de renda
a NPV 10%)

Colômbia

Total avaliado
US$5.417.083.000

US$ 5.417.083.000

Esta quantia deve ser a quantia divulgada pelo emissor do relatório em seu demonstrativo de dados das reservas armazenado sob
o item 1 da seção 2.1 do NI 51-101, como a sua receita líquida futura (antes das despesas da dedução de imposto de renda futuro)
atribuível às reservas provadas e prováveis, estimadas usando previsão de preços e custos e calculada utilizando um valor de
desconto de 10 por cento (exigido pela seção 2 do Item 2.1 do Formulário 51-101F1)

5. Em nossa opinião, os dados das reservas respectivamente avaliados por nós foram, em todos os
aspectos relevantes, determinados e estão em conformidade com o COGE Handbook. Nós não
nos pronunciamos quanto aos dados das reservas que analisamos, mas que não auditamos ou
avaliamos.
6. Não temos responsabilidade de atualizar nossos relatórios citados no parágrafo 4 para eventos
e circunstâncias que ocorram depois das respectivas datas de preparação.
7. Visto que os dados de reservas baseiam-se em avaliações relativas a eventos futuros, os
resultados reais irão variar e as variações podem ser significativas.
Executado de acordo com nosso relatório referido acima:

__________________________________
Petrotech Engineering Ltd., em Burnaby, B. C., Canadá; Data de execução: 27 de fevereiro de 2012.

