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9 de março de 2012 

O Conselho de Diretores,  

Pacific Rubiales Energy Corp. 

220 Bay Street, Suite 1400 

Toronto, Canadá 

M5J 2W4 

Assunto: Formulário 51-101F2, Relatório sobre os dados das reservas 

1. Avaliamos os dados das reservas da Pacific Rubiales Energy Corp. (a "Empresa") para 

os campos petrolíferos colombianos de Rubiales-Piriri (“Rubiales”) e Quifa SW, em 31 

de dezembro de 2011. Os dados das reservas são estimativas das reservas provadas e 

das reservas prováveis e receita líquida futura relacionada, como consta em 31 de 

dezembro de 2011, estimada utilizando a previsão de preços e custos. 

2. Os dados das reservas são responsabilidade da gerência da Empresa. Nossa 

responsabilidade é expressar uma opinião sobre os dados das reservas com base na 

nossa avaliação. Realizamos nossa avaliação em conformidade com os padrões 

estabelecidos pelo 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. Esses padrões 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 uma taxa de desconto de 

10 por cento, incluída nos dados das reservas da Empresa avaliados por nós para o 

ano que se encerrou em 31 de dezembro de 2011, e identifica as respectivas porções 

que avaliamos e reportamos à gerência e ao conselho de diretores da Empresa: 
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Avaliador de 

reservas 

independente 

qualificado 

Descrição dos 

relatórios de 

avaliação 

Preparação 
Data do 

relatório de 

avaliação 

Local das 
reservas 

Valor líquido presente da receita líquida 

futura antes dos 
impostos de renda reservas provadas + 

prováveis 

Milhões de dólares americanos, taxa de 

desconto de 10% 

Auditado Avaliado Analisado 

RPS Energy 

Canada Ltd. 

"Relatório de 

certificação de 

reservas do 

Campo Rubiales, 

Colômbia, em 31 

de dezembro de 

2011". 

23 de fevereiro 

de 2012 
Colômbia $ n/d- $6.004,0 $ n/d 

RPS Energy 

Canada Ltd. 

"Relatório de 

certificação de 

reservas do 

Campo Quifa, 

Região 
Sudoeste, 

Colômbia, em 31 

de dezembro de 

2011". 

23 de fevereiro 

de 2012 
Colômbia $ n/d- $2.137,4 $ n/d 

 

5. Em nossa opinião, os dados de reservas respectivamente avaliados por nós foram, em todos os 
aspectos relevantes, determinados e estão em conformidade com o COGE Handbook. 

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 relacionadas a eventos futuros, os 
resultados reais irão variar e as variações podem ser significativas. 

Executado de acordo com nosso relatório referido acima:  

RPS Energy Canada Ltd. 

Brian D. Weatherill, P.Eng. 


