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Leteselskap fokusert på NKS stiftet i februar 2015. Egenkapital på 250 mmUSD finansiert av 
Blue Water Energy, et ledende globalt energi-investeringsfond med base i London.

Operatør med boreerfaring. 11 brønner boret så langt (4 opererte), 5 faste brønner og flere 
under planlegging for 2019. 

Funn: 2 kommersielle (Cara & Grosbeak*), 2 funn under evaluering (Osprey, Kallåsen).  

Wellesley Petroleum  

Mål om bærekraftig leting;
• bore >50 mmboe Netto Riska 

Ressurser og minst 5 letebrønner i året
• finne 120-160 mmboe netto til 

Wellesley innen 2021. 

Realisere verdi gjennom salg og 
byttehandel av oljeekvivalenter funnet.

Vurdere organisk vekst for å finansiere 
videre leting.



Vår tilnærming til leting på NKS

1. Identifisere kjerne områder
i. Prospektivitet
ii. Tilgjengelighet
iii. Kommersielt attraktivt?
iv. Operasjonelt akseptabelt?

2. Pre-investere for å generere prospekter
i. Tilegne oss den beste tilgjengelige databasen
ii. Pre-investere i fase 1 av et typisk TFO-

arbeidsprogram før tildeling

3. Tilgang og akselerasjon
i. Tilegne oss areal gjennom TFO eller transaksjoner
ii. Tilby akselererte arbeidsprogram i TFO
iii. Akselerere aktivitet i lisenser gjennom 

transaksjoner

4. Gjennomføre
i. Bore alle brønner  trygt og effektivt
ii. Maksimere datainnsamling



Wellesley kjerneområdet 1
Q35 og omegn

• 19 lisenser hvor av 5 opererte

• Boret 7 brønner

• 2 kommersielle funn i Cara og 
Grosbeak

• 4 faste brønner for 2019/20, flere 
under planlegging. 

• Oppfølgingspotensiale ved funn

Wellesley Petroleum partner

Wellesley Petroleum operatør

Cara

Grosbeak

Florø



Grosbeak - historien

1984

Mobil rapporterte tørr brønn, men den hadde tynne 
gassførende lag

2009-2011

Wintershall boret 3 brønner  

1 funnbrønn + 1 vellykket og 1 skuffende 
avgrensningsbrønn           volumene i Wintershalls lisens 
marginale.

Avgrensningsbrønner på vestsiden nødvendig men…

….synet på prospektiviteten ulik

….PL248C og PL090F lisenser uten krav til aktivitet

«Produksjon ikke sannsynlig»

Grosbeak

Nova

Mobil

Wintershall



Grosbeak – Tre utfordringer

1. Forståelse for den geologiske risikoen

• Ny bredbåndseismikk – bedre 
avbildning, bedre forståelse for 
dybdekonvertering.

• Studier av de 4 eksisterende brønnene   
- indikasjoner på et sammenhengende 
og bedre utviklet reservoar mot vest.

• Inngående geologisk kunnskap i 
området – Wellesley teamet har jobbet 
med dette området siden Grosbeak ble 
tildelt Revus i APA 2006.  

Mobil

Wintershall

Grosbeak

Nova



Grosbeak – Tre utfordringer

2. Forstå prospektiviteten i området rundt 
Grosbeak.

• Kallåsen
Øvra Jura som mål, brønn lengre nede     
på strukturen med spor av hydrokarboner.
Fant olje, men i dårlig reservoar.

• Serin
Øvra Jura som mål, «høy risiko – høy 
premie». Tørr.

Fortsetter leting rundt Grosbeak, terskelvolum 
for kommersialitet er drastisk redusert i 
området.
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Grosbeak – Tre utfordringer

3. Samle Grosbeak under en 
operatør og skape aktivitet

• Etter 4 transaksjoner og 
en TFO runde fikk WP 
operatørskap og høye 
eierandeler i hele 
Grosbeakfunnet. 

• Lisensgruppene bestod av 
partnere som ønsket 
aktivitet på Grosbeak

* 090JS forutsatt myndighetsgodkjennelse
Wellesley Petroleum partner

Wellesley Petroleum operatør

Nova

Grosbeak

Nova

Grosbeak



• Startet boring 4 måneder etter tildeling av lisens

• Mer enn 150 dager i operasjon

•12, 380 m boret fra 3 topphull, 5 reservoar penetreringer

• Har samlet inn 450 m kjerne samt store mengder log- og fluiddata i 5 
hydrokarbonførende lag

• Utført 1 suksessfull formasjonstest

•0 ulykker eller hendelser rapportert

•100 – 192 mmboe oppdagede resurser

Transocean Arctic under boring av Grosbeak West

Grosbeak – Operasjonen
Nova

Grosbeak

Kallåsen

Serin
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• Grosbeak West: 

• Oljefunn i Brent Gruppen. Meget godt 
reservoar funnet på predikert lokasjon –
beviser at reservoar distribusjonen er 
forutsigbar.

• Suksessfull formasjonstest viste et godt 
sammenhengende reservoar

• Sidesteg: 

• Ny høy-permeabel sandstein med gasskolonne 
funnet i Øvre Jura Sognefjord Fm 

• 8m oljekolonne i underliggende Fensfjord Fm 
beviser at det originale funnet i 35/12-2 
strekker seg over til vestsiden

• Prediktiv sandmodell bevist riktig igjen i Brent 
Gruppen. Trykkdata demonstrerer godt 
sammenhengende reservoar med S brønnen.

Grosbeak – Resultatene

«Flaring» under formasjonstest
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Grosbeak – Veien videre

WP vil evaluere alle muligheter – salg, bytte med produksjon, 
ta prosjektet gjennom en utbygging. 

Oppdatere geologisk modeller

Samarbeidsavtaler med partnere

DG1 DG2
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«Produksjon sannsynlig»

Grosbeak – Wellesleyhistorien


