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// WIE ZIJN WE //
EEN PASSIE VOOR EXPLOREREN,
DE WIL OM TE PRODUCEREN

// STRATEGIE //
VISIE. DISCIPLINE.

Kosmos Energy is een toonaangevend onafhankelijk olie- en

risico en beloning. We genereren nieuwe ideeën, vinden

gasexploratie- en -productiebedrijf dat zich richt op ongerepte

veelbelovende velden op plaatsen die door concurrenten vaak

en opkomende gebieden langs de Atlantische Marges. We zijn

over het hoofd worden gezien en streven naar organische

een succesvol team van olieboorders, zoals vele exploraties

groei door ons boorsucces. Onze tegendraadse geest wordt

wereldwijd bewijzen. We ontdekten het Jubilee-veld in 2007,

ondersteund door technische expertise en discipline en door

waardoor het Tano Basin werd geopend en een geheel nieuw

ons vermogen projecten veilig te ontwikkelen door middel

olieveld voor de kust van Ghana ontstond.

van de beste praktijken en geavanceerde technologieën in de

Onze portfolio bestaat uit bestaande productie- en andere
belangrijke ontwikkelingsprojecten voor de kust van Ghana,
alsmede exploratielicenties voor belangrijke
koolwaterstofgebieden voor de kust van Mauritanië, Marokko,
Portugal, Sao Tomé en Principe, Senegal, Suriname en het
westen van Sahara. 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.

Kosmos slaagt erin een nieuw evenwicht te vinden tussen

bedrijfstak. Als een ethisch en transparant bedrijf streeft
Kosmos ernaar de werkzaamheden op de juiste manier uit te
voeren, zodat we ondergronds en 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.

// HOOGTEPUNTEN //
ONGEREPTE GEBIEDEN ONTDEKKEN
• Opgericht in 2003
• Beursintroductie (“KOS” on NYSE) in 2011
• Ca. 250 werknemers
• 2015 Kapitaal Programma / $ 800 miljoen
65% ontwikkeling
35% exploratie/beoordeling
• 2014 bewezen reserves / 75 miljoen MMBoe
JUBILEE – Ontdekking en opening van olieveld voor de kust
van Ghana in 2007

• Meer dan 600 MMBoe
•	Eerst olie eind 2010, in een recordtijd van 42 maanden na
de ontdekking
• Eind 2014 ruim 100 MMBO geproduceerd
• Meerdere aanvullende velden ontdekt
ONTWIKKELING

•	Tweede grote diepwater olieontwikkelingsproject in Tweneboa,
Enyenra en Ntomme (TEN) – eerste productie gepland voor 2016
EXPLORATIE

• Grote velden verworven met zeer goede vooruitzichten
• Mauritanië (27,000 km2)
• Marokko (22,000)
• Portugal (12,200)
• Sao Tomé en Principe (13,970)
• Senegal (12,100)

FPSO KWAME NKRUMAH
JUBILEE FIELD VOOR DE KUST VAN GHANA

• Suriname (11,300)

0,33 km lang, 65 m breed

•W
 esten van de Sahara (22,000)

Genereert aanzienlijke geldstromen ter ondersteuning van
de toekomstige ontwikkelings- en exploratieprogramma’s
van Kosmos

•N
 ieuw ventures-programma voor aanzienlijke, nieuwe
koolwaterstofvelden

// MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID //
VOORTGANG STIMULEREN, LEVENS VERBETEREN
Wij helpen gastlanden met de planning van toekomstig succes bij het
langetermijnbeheer van hun koolwaterstofvoorraden. Wij investeren in het
opbouwen van de capaciteit en vaardigheden die nodig zijn ter ondersteuning
van een levendige aardoliesector die economische mogelijkheden kan creëren
die breed worden gedeeld. Deze aanpak is gebaseerd op de waarden die zijn
vastgelegd in onze Bedrijfsprincipes en een volhardend betrokkenheid aan
maatschappelijke verantwoordelijkheid die niet afhankelijk is van de prijs van
olie, politieke veranderingen of andere trends.

// CONTACTGEGEVENS //
Kosmos Energy / 8176 Park Lane, Suite 500 / Dallas, TX 75231
www.kosmosenergy.com
Thomas Golembeski
Vice President,
Bedrijfscommunicatie
+1.214.445.9674
tgolembeski@kosmosenergy.com

Reg Manhas
Senior Vice President,
Externe Zaken
+1.214.593.5094
rmanhas@kosmosenergy.com

Kosmos Energy bouwde eind 2012 samen met het
Safe Water Network waterstations waarvan diverse
gemeenschappen in Ghana profiteren. Dit programma
biedt schoon drinkwater en geeft informatie over
gezondheid en hygiëne aan ruim 20.000 mensen in
het westen van Ghana.

