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VD har ordet

Just nu jobbat vi febrilt med det arbetsprogram som annonserades i början av februari. Ni
kan läsa mer om arbetsprogrammet i detalj i detta nyhetsbrev.
Jag kan meddela att just nu ser allt mycket bra ut. Vi följer den arbetsplanering för 2018 som vi
tidigare beslutat om samtidigt som det händer mycket på alla tre oljefälten. Detta sätter extra
tryck på all vår personal och jag är otroligt tacksam över alla mina hårt arbetande och
målmedvetna kollegor. Men i slutänden så är det resultaten som är viktigast och även om det blir
lite förseningar så är vi just nu i fas för att nå våra mål. Att brunnen GTE-3 levererade så starkt
var mycket glädjande och pekar på vidare framgångar.
Förutom arbetsprogrammet för 2018 så förklarar vi i nyhetsbrevet också hur en jetpump fungerar
och varför vi använder just denna typ av pump i Brasilien. Vi skriver om hur våra tillgångar
värderas.
Produktionen ökar, oljepriset håller i sig, och arbetena på våra fält börjar nå kulmen, så det finns
all anledning att vara optimistisk!
Jonas Lindvall
vd
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Hur funkar en jetpump?

Eftersom både Tie-fältet och Tartaruga-fältet avger stora mängder associerad gas så är det
huvudanledningen varför jetpumpen används i Brasilien.

Pumpar används i en produktionsbrunn för att tillsätta energi så att oljan kan tryckas upp
från djupet till ytan. När trycket i oljereservoaren sjunker tillräckligt mycket orkar inte oljan
komma upp till ytan av sig själv. Då kan man hjälpa till med att sätta ner en pump. Precis
som de gamla handvattenpumparna så hjälper man till att få upp vätskan när naturens
krafter inte räcker till.
Det finns omkring ett dussin olika pumpar, och varje typ avser speciella applikationer. Den
traditionella ”Beam” pumpen, eller nickedockan, är den enklaste och mest robusta pump som
används i oljeindustrin. Dessutom är den billigast i drift då den använder en motvikt enligt
”gungbräds”-principen. Nickedockan har dock begränsningar som gör att vi inte kan använda den
i Tie eller Tartaruga.
I Brasilien använder vi istället jetpumpar. En jetpump består av två delar: (a) Triplex delen som är
själva pumpen, och (b) ”nozzle ”delen. Triplex-pumpen kan i princip stå var som helst i närheten
av hålet uppe på ytan. Fördelen med att Triplex pumpen finns uppe på marken är att man lätt och
enkelt kan reparera eller byta delar om den går sönder. Nozzle-delen är en del av
produktionssträngen nere i hålet, och är egentligen bara en restriktion i röret som gör att vätskan
som pumpas ökar hastigheten just där.
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Genom att använda Bernoulli-principen (samma princip som skapar draget i en skorsten, eller
förklarar varför flygplan kan flyga) skapar man ett vakuum (undertryck) i röret som då gör att oljan
sugs in i produktionshålet. Tillsammans med pumpvätskan, som kallas ”power fluid”, så pumpas
oljan som sugits in från reservoaren upp till ytan. Kraften förses av Triplex-pumpen.
Fördelarna med att använda jetpumpen är framförallt att den kan hantera stora mängder gas.
Eftersom både Tie-fältet och Tartaruga-fältet avger stora mängder associerad gas så är det
huvudanledningen varför jetpumpen används i Brasilien. En annan fördel är att man inte behöver
serva ventiler eller elkablar nere i produktionshålet. Den största nackdelen med jetpumpar är att
de är ganska dyra i drift och inköpspris.
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Mahas arbetsprogram för 2018

Under 2018 satsar Maha USD 23 miljoner på att öka produktionen på alla tre oljefälten.
Tie-fältet
GTE-3
GTE-3-hålet har varit stängt sedan 2014 på grund av vattenintrång vilket inneburit att oljeflödet till
marknivå har avtagit till noll. Under juli installerades en jetpump på GTE-3 med målsättning av att
koppla på bägge Sergi-formationen och Agua Grande-formationen på produktion. I slutet av juli
så testade man Sergi formationen under 4 dagar, och resultaten var över förväntan med en
produktion på 960 fat olja om dagen. Vi jobbar nu med att testa Agua Grande formationens
produktionskapacitet. Men det arbetet har fördröjts så att man kan installera en separator
samtidigt som man har lyftkran och annan tung utrustning på plats.
Vätskan som pumpas från GTE-3 är en blandning av vatten och olja.
GTE-4
GTE-4 har flödat under självtryck från bägge Sergi och Agua Grande-formationen sedan
produktionshålet färdigställdes 2012. Nu har Sergi-formationen börjat sina och trycket minskat.
Även om trycket fortfarande är tillräckligt starkt för att fritt flöda till ytan, så kommer en pump bidra
till att öka produktionen. Därför installeras en ny jetpump på GTE-4 under augusti/september.
Precis som sin systerbrunn, GTE-3, så dimensioneras rören och pumpen för att hantera runt 1
000 fat om dagen per produktions sträng.
Attic Well
En ny produktionsbrunn kommer att borras så snart Faxe-2 Borr-riggen är klar på Tartaruga.
Målet är att penetrera Sergi och Agua Grande-formationerna precis på toppen av strukturen där
inga hål tidigare har borrats. Trycket förväntas vara mycket högt där och därför så kommer
sannolikt hålet att producera under egen kraft. Därför installerar vi inte någon pump där innan
trycket har sinat.
En sidostickare ner till den tidigare helt oborrade strukturen Boipeba, som ligger cirka 250 meter
djupare än Sergi-formationen, gör Attic Well till en spännande prospekteringsborrning. Skulle vi
hitta olja i Boipeban så tillsätter vi nya reserver till Tie-fältet, som idag är helt oräknade. Det blir
således en stor bonus om det går i lås.
Produktionsanläggningen
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Vi utökar kapaciteten på produktionsanläggningen med 2 500 fat om dagen. När vi är färdiga kan
den hantera upp till 5 000 fat olja om dagen. De tre största ingreppen är: (a) en ny Heater
Treater, (b) nya separatorer för jetpumparna, (c) ytterligare en lastanläggning för oljeexport byggs
till. Dessutom så utökar vi vatteninjektions kapaciteten med ännu en pump.
Tartaruga
107D
Kanske de mest spännande borrningarna vi gör under 2018 års arbetsprogram är återinträdet av
107D brunnen. Här går vi ut i vinkel från originalhålet och siktar mot en hittills orörd del av
Penedo-sandstenen och avslutar med en cirka 500 meter långt horisontellt produktionshål. Vi tror
att Penedo-sandstenen är oerhört väl lämpad för horisontalborrningar, så det är otroligt
spännande att se vad resultatet blir. Vi vet helt enkelt inte hur mycket Penedo 1-sandstenen
kommer kunna producera.
Men vad vi vet är att Penedo 1 sandstenen till dagens datum har producerat över 650 000 fat olja
och obefintligt lite vatten – så att det kommer att bli olja som kommer upp är det ingen tvekan om.
Vi vet också att Penedo 1 har producerat initiala volymer om cirka 400 fat om dagen under
självtryck och efter hydraulisk stimulation när den först sattes i produktion 1998. Som en tumregel
så brukar ett horisontalt hål producera 4 gånger mer än ett vertikalt hål. Men produktionsvolymen
kommer till stor del att bero på reservoartrycket i den horisontala delen samt reservoarens
karaktär (porositet och permeabilitet).
7TTG
7TTG hålet har producerat dryga 250 000 fat från Penedo 6-sandstenen. Nu öppnar vi upp
Penedo 1-sandstenen genom att perforera foderöret i 7TTG hålet. Sedan stimulerar vi hydrauliskt
för att öka produktionsmöjligheterna ur Penedo 1. När det är gjort så blandar vi produktionen från
P1:an med P6:an. Återigen så är vi osäkra på volymerna – men vi utgår från att produktionen från
7TTG kommer att öka rejält jämfört mot de 150 fat om dagen som producerades innan vi stängde
ner hålet.
Vi blir tvungna att använda Faxe-2 riggen för att avsluta arbetet på 7TTG då produktionsträngen i
hålet har fastnat i något som verkar vara någon typ av sand blandat med paraffin. Hålet har varit i
produktion sedan 2010 och Faxe-2 riggen kommer att flyttas de 7 meter från 107D till 7TTG så
snart man är klar med horisontalhålet.
LAK Ranch
Vatteninjektionen som påbörjades hösten 2016 har visat positiva resultat. Med ett högre oljepris
är vi väldigt nära nivån för ”break-even”, även med en produktion på 30 fat om dagen. Därför
borrar vi nu 6 injektionsbrunnar för att öka effektiviteten på befintliga två produktionsbrunnar. Vi
borrar också 2 produktionsbrunnar till. Vi räknar med att fördubbla produktionen på LAK till
vintern. Vi kan därmed bevisa den tekniska lösningen, samt att LAK-oljan kan produceras med
vinst. Borrstart sker i början av september.
LAK Ranch innehåller över 60 miljoner fat olja som ligger på ett djup på 200 – 500 meter. Med en
bevisad utvinningsfaktor om över 20 procent så är LAK ett mycket värdefullt projekt. För att kunna
dränera hela strukturen så krävs nästan 200 borrhål.
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Värdering av oljetillgångar

Marknadsvärdering och tillgångsvärdering är två olika saker. Marknadsvärdering är värdet
aktiemarknaden sätter på bolaget, och kan variera mycket beroende på faktorer som till
exempel världsekonomin, politiska beslut, konjunkturläge, förtroende för bolaget och dess
ledning. Värdet på tillgångarna styrs mest av oljepriset, vilket vi inte rår på. Eftersom
marknadsvärderingen av Maha är något abstrakt, så fokuserar vi här på
tillgångsvärderingen.
Mellan tummen och pekfingret så värderas våra tillgångar på två sätt; (a) Nuvärdesuträkning av
framtida oljeproduktion, och (b) värdet av volymen som produceras just nu (bolagets omsättning).
Nuvärdesuträkning av framtida oljeproduktion innebär att en oberoende ingenjörsfirma beräknar
hur mycket olja företaget kan producera från och med ett specificerat datum och framåt. Efter det
att man multiplicerar oljeproduktionen med det spådda framtida oljepriserna och drar av statens
andel, operativa kostnader och kapitalkostnader så gör man en nuvärdesuträkning av det årliga
kassaflödet som då uppstår. Meningen med nuvärdesuträkningen (det vill säga att man
diskonterar framtida kassaflöde med exempelvis 10 procent) är att man ”bakar” in kostnaden för
kapitalet som binds upp samt inflation. Det handlar om att sätta ett dollarvärde på hur mycket
oljan som produceras nu och i framtiden är värd – efter alla omkostnader samt kapitalkostnader.
Grunden för nuvärdet är naturligtvis reservoarvolymerna, det vill säga hur mycket olja det finns i
backen. Och även om vi är duktiga på att räkna ut hur mycket olja bergstenen innehåller, som
oftast ligger på flera kilometers djup, så är detta alltid förknippat med viss osäkerhet. Därför har
man skapat olika grader av ”säkerhet” om dessa volymer. Vad är chansen att stenen innehåller
den uträknade volymen: 90 procent, 50 procent eller 10 procent?
Bevisade reserver är precis vad det betyder – bevisade – eller uppskattade till minst 90 procents
säkerhet. Sannolika reserver är då volymer man bedömer vara sannolikt möjliga att producera,
vilket betyder minst 50 producents chans att dessa volymer kan produceras. Generellt så brukar
de flesta oljefälten producera volymer mellan ”sannolika” och ”möjliga” reserver (möjliga reserver
är 10 procent eller högre chans) innan de slutligen avvecklas.
Något som är viktigt att komma ihåg när man tittar på ett bolags reserver är, att även om alla
oljebolag rapporterar i fat (det vill säga en fast volym), så är alla fat inte lika mycket värda. Med
andra ord, om bolag A rapporterar 100 miljoner fat som bevisade och sannolika reserver så
betyder det inte automatiskt att värdet på de 100 miljonerna fat INTE är detsamma som bolag B
som också rapporterar 100 miljoner bevisade och sannolika fat. Värdet på ett fat är beroende av
vilken jurisdiktion man arbetar under. I ett stort antal länder arbetar man under det så kallade
”Exploration and Production Sharing Agreement” (EPSA), medan man i USA och Brasilien
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arbetar efter en Royalty-princip. Det är därför mycket viktigt att man tittar noga på omsättningen
på bolaget och jämför det med produktionen och de reserver som bolaget har.
I Mahas fall så har vi enligt Chapman Petroleum Engineering Consutlants i Calgary, Kanada,
följande bevisade och sannolika reserver (siffrorna inom parentes visar royalty-satsen):
LAK Ranch: 13,5 miljoner fat (27,03%)
Tie: 10,7 miljoner fat (10,7%)
Tartaruga: 9,1 miljoner fat (11,0%)
Totalt: 33,3 miljoner fat
Dessa volymer är brutto till Maha och innan royalty betalas till staten.

