
 
 

Falkon Oil & Gas Ltd. и НИС потписале Писмо о намерама 
 

 
 
 
TXM Oil i Gas Exploration Kft. ("TXM"), ћерка фирма канадске компаније Falkon Oil & Gas Ltd. ("Falcon") 
у Мађарској и Нафтна Индустрија Србије а.д Нови Сад (НИС) потписали су данас Писмо о 
намерама, у складу с којим НИС купује удео у производњи “Algyo” формације, а на основу 
Фалконове лиценце за производњу у блоку Мако у Мађарској (област покривена уговором). 
 
Подручје покривено уговором обухвата око 995 км2 , на дубини од 2.300 м па наниже, до основе 
„Algyo” формације. TXM ће задржати сва права по лиценци за производњу на већим дубинама од 
основе „Algyo” формације. „Algyo” представља седиментни пакет (више слојева) потенцијално богат 
угљоводоницима, који се налазе углавном на дубини од 2.500 до 3.500 м испод површине. 
 
У складу са условима овог споразума, НИС ће о свом трошку бушити, испитивати и опремити три 
бушотине на подручју обухваћеном уговором. Ове бушотине, чије се бушење и тестирање планира 
до 31. децембра 2012. године, биће распоређене тако да ће свака испитивати појединачна Algyo 
перспективна подручја за бушење. НИС-у ће припасти 50 одсто удела у производњи са сваког 
перспективног подручја за бушење, уколико истражна бушотина буде позитивна. Након завршетка 
бушења ове три бушотине, НИС ће стећи право на 50 одсто удела од производње са читавог 
подручја  „Algyo“ формације, обухваћеног уговором. По истеку НИС-ове концесије, НИС и TXM ће 
делити будуће трошкове истраживања, процене и разраде на подручју обухваћеном уговором, а у 
складу са уделом у учешћу на основу Уговора о заједничком бушењу. TXM ће бити оператер и на 
основу Уговора о учешћу и на основу Уговора о заједничком бушењу . 
Dr. György Szabó, генерални директор TXM-a је изјавио: “Ово потписивање представља изузетно 
важну будућу прекретницу на путу сарадње две нафтне индустрије суседних земаља, која траје 
дуже од пола века. Falkon-TXM је апсолутно уверен да ће примена искуства стеченог кроз пројекте у 
jугоисточној Мађарској, као и примена доказане северноамеричке технологије и опреме, донети 
успех не само у оквиру сопствених налазишта већ и у области сарадње са Србијом”. 
 
Robert Macaulay, генерални директор Falkona и извршни директор TXM је изјавио: “Наше 
партнерство са НИС-ом је изузетно значајан развој наших напора у области истраживања у блоку 
Mako Trough. НИС је активан играч у Србији и све присутнији у региону, укључујући истраживање 
циљних подручја бушења, што је један од циљева овог уговора, и НИС у ову сарадњу улаже 
додатне вештине, знања и могућности”. 
 
Генерални директор НИС-а Кирил Кравченко је изјавио: “Намера НИС-а да се укључи у пројекат 
истраживања у Мађарској представља још један корак који је компанија предузела у правцу ширења 
свог пословања изван граница Србије. Мађарска је четврта земља у којој НИС има пројекте у 
области истраживања и производње, поред Анголе, Босне и Румуније. 
 
Реализација заједничког пројекта са TXM Oil i Gas Ltd. ће нам омогућити да учествујемо у разради 
ресурса истраживачког блока Мако и омогућити НИС-у да се приближи остваривању својих 
стратешких циљева – повећању резерви до 50 милиона тона, и производњи нафте и гаса у висини 
од 5 милиона нафтног еквивалента до 2020. године”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Први заменик генералног директора НИС-а, Денис Сугаипов додаје: “За нашу компанију овај 
пројекат је први у низу пројеката којима се трага за технологијом. Блиском сарадњом са Falkonom на 
овом систему угљоводоника желимо да се упознамо са њиховим започетим неконвеционалним 
активностима. Србија поседује огроман потенцијал у истраживању гаса из шкриљаца, а сарадња са 
Falkonom у Мађарској ће нам омогућити да стекнемо нова знања и да припремамо своје геологе и 
инжењере за такве технолошке изазове. Радећи са различитим међународним компанијама у 
иностранству, проналазимо одговарајућег високотехнолошког партнера са искуством са којим ћемо 
продубити истраживања у Србији ". 
 
Уговор о учешћу и Уговор о бушењу верификоваће Управни одбори обе компаније, Фалкона и НИС-
а, а целокупна трансакција зависиће од добијања законских одобрења, укључујући и берзу TSX 
Venture Exchange. 
 
О компанији Falkon Oil & Gas Ltd. 
Falcon Oil & Gas Ltd. је међународна компанија која се бави истраживањем и производњом нафте и 
гаса са седиштем у Денверу, Колорадо, а основана је у Британској Колумбији (Канада), док се са 
њеним акцијама тргује на TSX Venture Exchange, под ознаком “FO.” Компанија је специјализована за  
истраживање и производњу неконвенционалне и конвенционалне нафте и гаса, и поседује удео у 
потенцијалним налазиштима у Аустрији, Мађарској и Јужној  Африци. Компанија је фокусирана на 
откривање, прикупљање и јачање глобалног портфолија потенцијалних бушотина са циљем да се 
максимално повећа акционарска вредност путем стратешких партнерстава. Додатне информације у 
вези са компанијом Falcon Oil & Gas Ltd. могу се пронаћи на веб страници www.falconoilandgas.com. 
Упите инвеститора слати на е-мејл адресу investor@falconoilandgas.com. 
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