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O Oportunitate Incredibila In
Industria Petrolului
In mijlocul Americii se afla o zona cu rezerve imense de petrol. Aici s-au produs cantitati uriase
incepand inca din ani 1800.
In urma cu aproximativ 15 ani, in USA a inceput sa se extraga petrol prin tehnologia fracturarii
hidraulice, sau forajul orizontal.
Atunci, aceasta zona a devenit din nou superimportanta pentru cele mai mari companii din
industria petrolului: Devon Energy, Encana, Cabot Oil & Gas si Chesapeake Energy.

Dar pana in 2014, aceste companii si-au vandut toate proprietatile din aceasta regiune.
Unul dintre motive a fost prabusirea pretului petrolului, dar altul a fost motivul principal.
Petrol inca exista in cantitati mari, dar guvernul SUA a cauzat oprirea productiei prin niste noi
reglementari de mediu aplicabile in aceasta regiune.
De cand s-au impus aceste reguli, forajul s-a oprit si mii de oameni si-au pierdut slujbele.
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O conjunctura incredibila face ca astazi, o mica companie in care recomand sa investim sa fie
una dintre putinele companii publice care inca au proprietati in aceasta zona.
Au fost multe dispute politice locale intre tribul Osage si Bureau of Indian Affairs care au durat
ani de-a randul si acestea au tergiversat rezolvarea situatiei forajului in Osage County.
Presedintele Donald Trump a schimbat insa politica si deja compania despre care vorbesc a
inceput sa foreze din nou in Osage County.
Acesta a declarat inca inainte sa-si inceapa mandatul ca va reduce reglementarile si ca vrea sa
extinda forajul petrolului in SUA si se tine de cuvant.

Petro River Oil (OTC: PTRC)
Petro River Oil nu e un nume foarte cunoscut in sectorul energetic. E o companie din industria
petrolului care nu a produs nimic in ultimele 6 luni. Totusi, pentru scopul nostru, asta e perfect.
In 2014, Petro River a cumparat 50% din drepturile de concesiune pentru un teren de 43.000
hectare intr-o zona numita Pearsonia unde se poate extrage extrem de ieftin petrolul prin
metode traditionale.
De atunci, Petro River si-a conturat bine planul pentru reinceperea forarii. In acelasi timp si-a
pregatit si o solida finantare.
A investit si intr-o tehnologie moderna (tehnologie seismica 3D) pentru a identifica cu precizie
tintele cele mai bune pentru inceperea forajului.
Aceasta tehnologie ii va permite sa tinteasca doar rezervoarele subterane unde poate folosi
metode traditionale de foraj.
Acesta e un detaliu important, considerand ca pretul petrolului a scazut cu 50% de la nivelul de
peste $100 per baril de acum cativa ani.
Scaderea pretului a facut multe companii sa falimenteze.
Forajul orizontal (sau frictiunea) au facut ca SUA sa ajunga una dintre tarile cu cea mai mare
productie de petrol din lume. E o metoda ideala pentru a debloca gazul si petrolul blocate in
sisturi.
Metoda traditionala e forajul vertical. Faci o gaura drept in jos si culegi ce iese pe teava.
Si functioneaza perfect in campuri fara sisturi (ca cel din Osage County).
Dar ceea ce e mai interesant pentru noi e ca e mult mai ieftina decat forajul orizontal. Face
diferenta intre o companie profitabila si una care trebuie sa-si inchida portile.
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Multe companii care foreaza orizontal nu au cum sa faca profituri daca pretul unui baril scade
sub $65.
Presedintele Petro River, Stephen Brunner a spus ca forajul vertical poate fi profitabil si daca
pretul unui baril scade sub $30 (astazi e undeva in jurul a $45).
La pretul de astazi, o sonda din Osage County va genera venituri de aproximativ $300.000, cu
un cost de productie de $200.000.
Productia va scadea in timp, dar Petro River se asteapta ca fiecare sonda sa produca in medie
venituri de $700,000 pe parcursul urmatorilor 5 ani.
Asta inseamna un randament de 250% per sonda, chiar daca pana in 2022 pretul petrolului va
ramane sub $50.
Petro River va putea avea peste 100 de sonde pe toata suprafata terenului concesionat, ceea
ce inseamna ca ar putea genera profituri de $50 millioane in urmatorii 5 ani.
Astazi, daca vrei sa cumperi toata compania te costa sub $40 milioane. De aceea, $50 milioane
e un profit imens pentru Petro River si pentru investitori.
Si cu siguranta estimarea e conservativa pentru ca e loc de crestere in pretul petrolului, desi nu
vreau sa adaug asta in ecuatie pentru ca in acelasi timp exista posbilitatea teoretica ca pretul sa
scada la un nivel la care Petro River sa fie nevoita sa opreasca operatiunile.
Investitia in Petro River e riscanta.
Dar avand in vedere ca situatia politica s-a clarificat, Petro River are relatiile necesare pentru a
transforma povestea intr-un succes.
CEO-ul Brunner are peste 8 ani experienta in relatiile cu tribul Osage si consiliul sau. In acest
timp a gestionat forajul la peste 300 de sonde.
Scott DuCharme, un partener cheie al Petro River la acest proiect are un CV care include peste
30 de ani de experienta si 500 de sonde forate in Osage County.
Cu alte cuvinte, Petro River are oamenii potriviti pentru a-si pune planurile in aplicare.
Cand Petro River mi-a atras atentia, inca astepta aprobarile sa inceapa sa foreze.
Intre timp, a obtinut aprobarile, a inceput sa foreze si deja a descoperit importante rezerve de
petrol in Osage County.
Si acestea vor fi doar inceputul. Scott Cohen, unul dintre directorii companiei a spus ca pe
termen scurt obiectivul e sa dea drumul cat mai repede la 20 de sonde dupa primirea
aprobarilor.
Compania are o strategie excelenta de a folosi tehnologia 3D pentru identificarea rezervoarelor
cu catitatile cele mai mari de petrol, dupa care urmeaza forajul si extragerea titeiului.
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Ma astept ca pe parcursul urmatoarelor luni Petro River sa continue sa anunte stiri pozitive
despre aceste descoperiri, sa atraga atentia investitorilor si automat sa creasca pretul actiunilor.
Pretul a crescut deja fata de nivelul de la inceputul anului, dar potentialul inca e imens.

Un parteneriat extrem de valoros pentru
Petro River
Petro River a facut in decembrie 2015 o achizitie inteligenta. A cumparat Horizon Investments,
platind 100% cu actiuni.
In urma afacerii, PTRC a primit $5 millioane cash si 20% din Horizon Energy Partners, o
companie ce detine mai multe active de exploatare a petrolului si gazelor naturale in California
si Europa (Danemarca si Irlanda de Nord).

Pe langa infuzia de bani cash si toate aceste active, echipa de manageri a Horizon e formata
din oameni cu multa experienta care acum au si o mare parte din actiunile PTRC si au tot
interesul sa-i ajute sa devina o companie mare.
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Totusi, exista si riscuri
Avem sanse mari sa vedem actiunile Petro River la un nivel de 10x sau mai mare fata de cel de
astazi.
Deja au inceput sa decopere petrol in rezervatia din Osage County unde au peste 43.000
hectare, au un parteneriat excelent cu Horizon care e una dintre cele mai importante companii
in ceea ce priveste relatiile politice, si investitiile in industria petrolului.
Totusi, PTRC e inca o companie mica si inca n-a inceput sa genereze venituri. Exista riscul ca
pretul petrolului sa scada sub $30 barilul si sa stea o perioada lunga la acel nivel, ceea ce ar
putea duce la falimentul companiei.

Pret maxim si Dimensiune pozitie
In rezervorul din Irlanda de Nord, PTRC estimeaza ca exista peste un miliard de barili, iar in
California peste 100 milioane, ceea ce inseamna miliarde de dolari profit pentru o companie
care astazi e minuscula.
Actiunile PTRC ne pot aduce profituri de peste 1000% in urmatoarele 12 luni si ma mir ca inca
se afla la acest nivel.
Recomand sa vindem 50% din actiuni cand vor ajunge la pretul de $15 si restul sa le pastram
pe termen lung pentru ca ma astept ca PTRC sa se listeze la o bursa majora si asta ar putea
duce pretul la peste $40 per actiune.

Pret maxim - $3.
Dimensiunea pozitiei - 3% din valoarea portofoliului.
Suma pe care ai stabilit ca o vei investi in fiecare luna, dar nu mai putin de $300.
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