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Ngày 09 tháng 5 năm 2011, tại thủ đô Lima, nước Cộng hòa Peru, Tổng công ty
Thăm dò Khai thác Dầu khí đã cùng với Công ty Burlington Resources Peru
Limited - một công ty thành viên của ConocoPhilipes - tổ chức Lễ mừng Ký kết
thành công Thỏa thuận mua bán tài sản thuộc Hợp đồng dầu khí Lô 39 đ ất liền
Peru. Thỏa thuận này được ký ngày 24/3/2011, theo đó, Burlington Resources
Peru Limited sẽ chuyển giao toàn bộ cổ phần của công ty này tại Lô 39 Peru cho
PVEP. Đây là dự án thăm dò khai thác dầu khí thứ ba của PVEP tại đất nước
Nam Mỹ này. Hiện thỏa thuận mua bán đã được trình lên các cấp thẩm quyền
của Chính phủ Peru, dự kiến sẽ được phê duyệt và cấp phép trong một vài tuần
tới.
Lô 39 thuộc Bể trầm tích Marañon có diện tích 8,868 km2 trên địa phận tỉnh
Maynas, Peru. Hợp đồng Dầu khí Lô 39 gốc được ký giữa Công ty Dầu khí Quốc
gia Peru PeruPetro và Repsol Exploración Peru (Nhà điều hành), Reliance
Exploration & Production DMCC và Burlington Resources Peru.
Việc ký kết Thỏa thuận mua bán tài sản thuộc Hợp đồng dầu khí Lô 39, đất liền
Peru có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chiến lược mở rộng đầu tư thăm dò
khai thác dầu khí ra nước ngoài của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
nói riêng và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói chung, đặc biệt tại khu vực
trọng điểm Nam Mỹ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và tăng
cường quan hệ hợp tác giữa CHXHCN Việt Nam và Cộng hòa Peru.
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