
// WIE ZIJN WE //   

EEN PASSIE VOOR EXPLOREREN, DE WIL OM TE PRODUCEREN

Kosmos Energy is een toonaangevend onafhankelijk olie- en 

gasexploratie-en -productiebedrijf dat zich richt op ongerepte en 

opkomende gebieden langs de Atlantische Marge. We zijn een 

succesvol team van olieboorders, zoals vele exploraties wereldwijd 

bewijzen. We ontdekten het Jubilee-veld in 2007, waardoor het Tano 

Basin werd geopend en een geheel nieuw olieveld voor de kust van 

Ghana ontstond. 

Onze portfolio bestaat uit bestaande productie- en andere 

belangrijke ontwikkelingsprojecten voor de kust van Ghana, alsmede 

exploratielicenties voor belangrijke koolwaterstofgebieden voor de 

kust van Ierland, Mauritanië, Marokko (inclusief het westen van de 

Sahara) en Suriname. Met een sterke balans en een bewezen 

strategie gebaseerd op technische expertise richten we ons op het 

ontdekken en ontwikkelen van olievelden met een hoog volume en 

hoge waarde.  

// STRATEGIE //  

VISIE. DISCIPLINE.

Kosmos slaagt erin een nieuw evenwicht te vinden tussen risico 

en beloning. We genereren nieuwe ideeën, vinden veelbelovende 

velden op plaatsen die door concurrenten vaak over het hoofd 

worden gezien en streven naar organische groei door ons 

boorsucces. Onze antagonische geest wordt ondersteund door 

technische expertise en discipline en door ons vermogen 

projecten veilig te ontwikkelen door middel van de beste 

praktijken en geavanceerde technologieën in de bedrijfstak. En 

als een ethisch en transparant bedrijf streeft Kosmos ernaar de 

werkzaamheden op de juiste manier uit te voeren zodat we 

ondergronds én bovengronds net zo goed zijn. We proberen snel 

waarde te creëren voor al onze stakeholders, inclusief 

investeerders, werknemers en overheden en burgers van onze 

gastlanden. 
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// VERANTWOORDELIJKHEID ALS BEDRIJF //   

VOORUITGANG BOEKEN, LEVENS VERBETEREN

Kosmos Energy wil bijdragen aan verbetering van de landen waarin we werkzaam 

zijn, en met de overheden samenwerken om natuurlijke rijkdommen in nationale 

rijkdommen om te zetten. We zijn een zorgzame wereldburger, zijn toegewijd aan 

de plaatselijke gemeenschappen en willen een partnerschap aangaan om groei 

te stimuleren. En we ondersteunen initiatieven om het leven van de plaatselijke 

bevolking te verbeteren door middel van duurzame programma’s die gericht zijn op 

gezondheidszorg, onderwijs en gemeenschapsontwikkeling.

Veiligheid is onze topprioriteit. Het welzijn van onze buren, werknemers, aannemers 

en andere belanghebbenden is van het allergrootste belang voor ons. Kosmos 

respecteert en beschermt het milieu dat we met zijn allen delen.

// HOOGTEPUNTEN // 

ONGEREPTE GEBIEDEN ONTDEKKEN

•	Opgericht	in	2003 

•	Beursintroductie	(“KOS”	op	NYSE)	in	2011

•	Ca.	250	werknemers 

•	 2014	Capital	Program	/	$575	miljoen

  70% ontwikkeling 

 	30%	exploratie/beoordeling

•	 2013	bewezen	reserves	/	47	MMBoe

JUBILEE – Ontdekking en opening van olieveld voor  
de kust van Ghana in 2007

•	 600	MMBoe	+	bruto	ontginbare	rijkdommen	 

•	 	Eerste	olie	eind	2010,	in	een	recordtijd	van	42	maanden	na	 

de ontdekking

•	 	Eind	2013	ruim	87	MMBO	geproduceerd	 

Meerdere	aanvullende	velden	ontdekt	gekoppeld	aan	FPSO

ONTWIKKELING

•	 	Aanvullende	ontdekkingen	in	Ghana:	Akasa,	Enyenra,	Mahogany,	

Ntomme, Teak, Tweneboa

•	 	Bezig	met	tweede	grote	diepwater	olieontwikkelingsproject	in	Tweneboa,	 

Enyenra	en	Ntomme	(TEN)	–	eerste	productie	gepland	vooor	2016

EXPLORATIE

•		Ca.	24	miljoen	bruto	acres	verworven	met	aanzienlijke	vooruitzichten	

zonder risico

•		Ierland (0,6	MM	acres)	–	Noord-Atlantische	geologie	met	een	Zuid-

Atlantisch	perspectief	–	versneld	3D	seismisch	onderzoek	voltooid	in	2013

•		Mauritanië (6,6	MM	acres)	–	tweede	cyclus	van	het	West	Africa	Transform	

Margin	project	–	2D	en	3D	seismisch	onderzoek	voltooid	in	2013

•		Marokko (13,3	MM	acres)	–	meerdere	soorten	veelbelovende	velden	

met	aanzienlijk	potentieel	–	eerste	boring	begonnen	in	2014

•		Suriname (2,8	MM	acres)	–	uitbreiding	van	geologische	kernwerkzaamheden	

aan	de	andere	kant	van	de	Atlantische	Oceaan	–	resultaten	van	2D	en	3D	

seismisch onderzoek worden momenteel geïnterpreteerd

•		Nieuw	ventures-programma	voor	aanzienlijke,	nieuwe	

koolwaterstofvelden
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// CONTACTGEGEVENS //  

FPSO Kwame NKrumah
VOOr De KuST VaN GhaNa, JuBILee-VeLD

330 m lang, 65 m breed
Olieverwerkingscapaciteit: 120.000 vaten per dag 
Olieopslagcapaciteit: 1,6 miljoen vaten
Waterinjectiecapaciteit: 230.000 vaten per dag  
Gasinjectiecapaciteit: 40 miljoen m3 per dag
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Externe	Zaken	 
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Eind 2012 heeft Kosmos Energy samen met Safe  
Water Network waterstations gebouwd voor diverse  
gemeenschappen in Ghana. Daardoor zullen ruim 20.000 
mensen in het westen van Ghana schoon drinkwater en 
informatie over gezondheid en hygiëne krijgen.  

Bron: Safe Water Network


