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Relatório da gerência e dos diretores sobre dados das reservas e outras informações 
 
A gerência da Pacific Rubiales Energy Corp. (a “Empresa”) é responsável pela preparação e 
divulgação de informações relativas às atividade de óleo e gás da Empresa de acordo com os 
requisitos normativos de títulos.  Essas informações incluem dados das reservas, que são 
estimativas de reservas provadas e de reservas prováveis e receita líquida futura relacionada 
como consta em 31 de dezembro de 2011, estimadas utilizando a previsão de preços e custos.   
 
Dois avaliadores de reservas independentes qualificados avaliaram os dados das reservas da 
Empresa.  Os relatórios dos avaliadores de reservas independentes qualificados são apresentados 
a seguir. 
 
O Comitê de reservas do Conselho de diretores da Empresa 
 
(a) analisou os procedimentos da Empresa para fornecer informações aos avaliadores de 

reservas independentes qualificados; 
 

(b) reuniu-se com os avaliadores de reservas independentes qualificados para determinar se 
alguma restrição afetou a capacidade dos avaliadores de reservas independentes 
qualificados de elaborar o relatório incondicionalmente; e   

(c) analisou os dados das reservas com a gerência e os avaliadores de reservas independentes 
qualificados. 

 
O Comitê de reservas do Conselho de diretores analisou os procedimentos da Empresa para 
reunir e reportar outras informações associadas às atividades com óleo e gás e analisou as 
informações com a gerência.  O Conselho de diretores, sob recomendação do Comitê de 
reservas, aprovou  

 
(a) o conteúdo e armazenamento junto a autoridades normativas de títulos do Formulário 51-

101F1, contendo dados das reservas e outras informações sobre óleo e gás;  
 
(b) o armazenamento do Formulário 51-101F2, que é o relatório dos avaliadores de reservas 

independentes qualificados sobre os dados das reservas, e  
 
(c) o conteúdo e o armazenamento deste relatório. 
 
Visto que os dados das reservas baseiam-se em pareceres relacionados a eventos futuros, os 
resultados reais poderão variar e as variações podem ser significativas.   
 
“José Francisco Arata”  
José Francisco Arata, Presidente e Diretor 
 
 
 



-2- 
 

 
“Ronald Pantin”  
Ronald Pantin, CEO e Diretor 
 
 
“John Zaozirny”  
John Zaozirny, Diretor 
 
 
“Victor Rivera”  
Victor Rivera, Diretor 
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