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Ocean Rig ASA

Rapportering pr. 30. juni 2000

Hendelser i 2. kvartal 2000

Markedsføring
Ocean Rigs fokus i markedsføringen er fortsatt i hovedsak rettet mot Vest Afrika,
Mexicogolfen og Brasil, og selskapet har i den siste tiden arbeidet med et økende antall
forespørsler fra flere oljeselskaper med behov for dypvannsrigger i disse områdene.

Som tidligere meddelt inngikk Ocean Rig i februar 2000 en intensjonsavtale med
Sonangol EP (det statlige oljeselskapet i Angola) der man prinsipielt er enige om å
opprette et “joint venture selskap” (JVS). JVS skal bygge, eie og markedsføre rigger for
operasjon på ultradypt vann offshore Angola og internasjonalt, og det vil bli eiet 51% av
Ocean Rig og 49% av Sonangol.  Partene vurderer ulike alternativer for å bygge nye
borerigger som kan operere i ultradypt vann tilpasset operasjon i Vest Afrika. Bruk av
Ocean Rigs to understell som for tiden er i opplag ved Dalian New Shipyard i Kina er
med i vurderingen.

Den endelige etableringen av JVS er avhengig av at ulike vilkår i intensjonsavtalen blir
oppnådd. Imidlertid har partene blitt enige om å starte felles markedsføring av Bingo
9000-1 og Bingo 9000-2 for prosjekter på ultradypt vann offshore Angola. (Dette
innebærer ikke endringer i eierskapet av Bingo 9000-1 og Bingo 9000-2.)

Ocean Rig har i juni 2000 inngått en avtale med Pride Foramer S.A., et selskap innen
konsernet Pride International Inc. vedrørende operasjon av Ocean Rigs borerigger
offshore Angola.  Avtalen gjelder også operasjon av rigger eiet av Sonangol EP/Ocean
Rigs JVS i henhold til ovennevnte intensjonsavtale. Avtalen med Pride Foramer S.A. er
derfor også signert av Sonangol EP.  Etablering av et tilfredsstillende opplegg for
operasjon i Angola er en av betingelsene i intensjonsavtalen.

Ocean Rig har ikke inngått avtale for operasjon av borerigger for andre områder enn
Angola.  Dette vurderes løpende ut fra kontraktsmulighetene.

Byggeprogrammet
Utrustningen av dypvannsriggene Bingo 9000-1 og Bingo 9000-2 pågår ved verftet
Friede Goldman Offshore (Friede Goldman) i Pascagoula, Mississippi. Som tidligere
meddelt inngikk Ocean Rig og Friede Goldman i januar 2000 forlik i forbindelse med
utrustningen og leveringen av riggene, og de pågående voldgiftssakene mellom Ocean
Rig og verftet ble dermed avsluttet.  Forliket ble inngått uten at noen av partene
erkjenner ansvar for de tidligere oppståtte forsinkelser vedrørende utrustningen av de to
riggene.  Som en del av forliket forpliktet Friede Goldman seg til å levere Bingo 9000-1
innen den 31. oktober 2000 og Bingo 9000-2 innen den 31. desember 2000.  Som et
bidrag til å finansiere ferdigstillelsen av riggene forpliktet Ocean Rig seg til å øke
kontraktsprisen med USD 21,5 millioner for hver av riggene.

Partene utnevnte Umoe Olje og Gass AS (Umoe) som en gjensidig uavhengig
organisasjon som skal ta ansvaret for planleggingen av prosjektet inntil ferdigstillelse.
Den første oppgaven for den nye planleggingsgruppen har vært å verifisere status og de
avtalte leveringsdatoene.  Umoe sluttførte gjennomgangen av status for Bingo 9000-1 i
2. kvartal 2000, og konkluderte med at riggen var 82,19% ferdigstilt pr. 12 mai 2000, og
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at Bingo 9000-1 vil bli levert i løpet av 4. kvartal 2000.  Umoe har nylig sluttført
rapporten vedrørende leveringsdatoen for Bingo 9000-2.  Rapporten viser at Umoe,
basert på nåværende fremdrift, forventer levering av Bingo 9000-2 i løpet av 2. kvartal
2001 og at en levering i løpet av 1. kvartal 2001 forutsetter at vesentlige tiltak må
iverksettes i denne fasen av byggeprosjektet.  Friede Goldman sier at de forventer
levering av Bingo 9000-2 i løpet av 1. kvartal 2001, og at de planlegger en vesentlig
økning i bemanningen på Bingo 9000-2 i de neste fire ukene.

Det skal understrekes at som i ethvert større byggeprosjekt, spesielt når det gjelder
utvikling og bygging av en kompleks borerigg, foreligger det risiko for ytterligere
forsinkelser og/eller kostnadsoverskridelser. Ut fra at byggeprosjektene fremdeles er i
en kritisk fase med sammenkobling, testing og tilpasning av alt utstyr, kan det ikke gis
noen garanti for at Bingo 9000-1 og Bingo 9000-2 vil være ferdig utrustet og ferdigstilt
innen de planlagte leveringsdatoene.

Når det gjelder stålunderstellene til Bingo 9000-3 og Bingo 9000-4 blir disse inntil
videre liggende i opplag ved Dalian New Shipyard i Kina. Bingo 9000 er basert på et
fleksibelt design som innebærer at understellene for Bingo 9000-3 og 9000-4 kan
anvendes til ulike formål i boring eller produksjon, enten av selskapet selv eller av
andre.

Finansiering
I henhold til fullmakter fra generalforsamlingen 18. mai 2000, besluttet styret å utstede
et konvertibelt obligasjonslån på NOK 200 millioner i 2. kvartal 2000.  Lånet har en
løpetid på 5 år, kupong på 13% og konverteringskurs på NOK 70,- pr aksje.  Videre
besluttet styret å gjennomføre en emisjon på NOK 355,7 millioner ved utstedelse av
8.891.900 aksjer til tegningskurs NOK 40 per aksje. Antall aksjer etter emisjonen er
44.455.295.

Det var etablert en bankfasilitet på USD 40 millioner før levering og USD 75 millioner
etter levering av Bingo 9000-2 (eller USD 100 millioner forutsatt en borekontrakt til
angitte betingelser for Bingo 9000-2), som ikke er benyttet.  Denne låneavtalen er som
tidligere meddelt underlagt enkelte vilkår, og som følge av ytterligere forsinkelser og
forliket med Friede Goldman er Ocean Rig ikke lenger berettiget til å foreta trekk på
denne bankfasiliteten.  På bakgrunn av at bankfasiliteten ikke er tilgjengelig, kombinert
med de finansielle konsekvensene av de oppståtte forsinkelser og økt kostpris på
riggene, er det behov for ytterligere likviditet for å sikre ferdigstillelse av riggene.
Selskapet arbeider ut fra dette med flere alternativer for å få på plass denne
finansieringen.

Øvrige forhold
Tvisten med Maritima pågår fremdeles.  Som tidligere rapportert fikk Ocean Rig i
slutten av juni 1999 medhold hos domstolen i New York  for sitt ”letter of credit” krav
på USD 15 millioner mot Safra National Bank of New York (Safra Bank). Safra Bank
har betalt beløpet på USD 15 millioner til en konto i HSBC Bank i New York.
Maritima krever tilbakebetaling av dette beløpet (pluss påløpte renter). I tillegg vil
Maritima kreve erstatning for tap selskapet mener seg pådratt som en følge av
mislighold fra Ocean Rigs side under en tidligere markedsføringsavtale mellom partene.
Detaljene omkring dette erstatningskravet forventes å bli gjort kjent for Ocean Rig med
det aller første.  Saken skulle prøves for en voldgiftsrett i London i juni 2000, men
Maritima har imidlertid fått innvilget utsettelse. Høringen er nå planlagt å starte i
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oktober 2000, og dom forventes innen utgangen av året.  De tidligere rettssaker mellom
partene i New York er avsluttet, og beløpet på USD 15 millioner (pluss påløpte renter)
forblir sperret på en konto hos HSBC Bank, New York inntil dom foreligger i
voldgiftssaken i London.  Selskapet og dets juridiske rådgivere kan ikke se at det er
grunnlag for Maritimas krav mot Ocean Rig.

Resultat og kapitalforhold

Ocean Rig konsernet hadde i 2. kvartal 2000 driftsinntekter på NOK 3,7 millioner
relatert til aktiviteter i Ocean Rig AS mot NOK 3,3 millioner for 2. kvartal 1999.  For
første halvår 2000 rapporteres samlede driftsinntekter på NOK 7,5 millioner.

Konsernets driftsunderskudd for 2. kvartal 2000 utgjør NOK 29,0 millioner mot NOK
21,2 millioner for 2. kvartal 1999. For første halvår 2000 ble driftsunderskuddet  NOK
63,1 millioner mot NOK 35,4 millioner for tilsvarende periode i 1999.  Personal- og
andre driftskostnader utgjør NOK 32,0 millioner i 2. kvartal 2000 mot NOK 24,0
millioner for samme kvartal i fjor. Disse består i hovedsak av personalkostnader og
honorarer til selskapets rådgivere, hovedsakelig relatert til juridiske bistand,
markedsføring og engineering.  Kostnadsøkningen skyldes utgifter knyttet til juridisk
bistand, samt økt omfang av selskapets aktiviteter i forhold til fjoråret.

Selskapets kontantbeholdning har resultert i renteinntekter på totalt NOK 27,8 millioner
i 2000.  Selskapet har kontantbeholdning og obligasjonslån i USD, og dette har resultert
i et netto urealisert valutatap for første halvår 2000 på NOK 176,2 millioner. Inkludert
realisert valutagevinst og tap er totalt netto valutatap NOK 168,6 millioner pr. 30. juni
2000.  Etter aktivering av byggelånsrenter er netto finanskostnader i 2. kvartal 2000 på
NOK 22,5 millioner mot netto finanskostnader på NOK 6,9 millioner for 2. kvartal
1999.  Totalt for første halvår 2000 utgjør netto finanskostnader NOK 149,9 millioner.

Dette medfører et underskudd før skatt for 2. kvartal 2000 på  NOK 51,5 millioner mot
et underskudd på NOK 28,1 millioner for tilsvarende periode i 1999.  Konsernets
skattekostnad er av uvesentlig størrelse på grunn av fremførbare underskudd og at
selskapet ikke har balanseført utsatt skattefordel.   Netto underskudd etter skatt for 2.
kvartal 2000 utgjør derved NOK 51,5 millioner mot et underskudd på NOK 28,1
millioner for tilsvarende periode i 1999.  Totalt for første halvår 2000 har konsernet et
underskudd på NOK 213,0 millioner mot et underskudd på NOK 44,0 millioner for
første halvår i 1999.

Samlede rigginvesteringer i 2000 utgjør NOK 446 millioner, eksklusive
byggelånsrenter, hvorav  NOK 191 millioner er relatert til Bingo 9000-1 og NOK 255
millioner kan henføres til Bingo 9000-2.  Akkumulerte rigginvesteringer pr. 30. juni
2000  eksklusive byggelånsrenter utgjør NOK 4.943 millioner (omkring USD 664
millioner). Disse er fordelt med henholdsvis NOK 2.238 millioner og NOK 2.106
millioner for Bingo 9000-1 og 9000-2, mens det er investert NOK 294 millioner og
NOK 305 millioner i de to siste stålunderstellene.  I tillegg utgjør totalt aktiverte
byggelånsrenter NOK 499 millioner, hvorav NOK 141 millioner er renter påløpt i 2000.

Konsernets likviditetsbeholdning utgjør pr. 30. june 2000 NOK 1.014 millioner, hvilket
er en økning på NOK 207 millioner fra utgangen av 1. kvartal 2000.  Økningen skyldes
at det i 2. kvartal er gjennomført en emisjon og utstedt et konvertibelt obligasjonslån
som har tilført selskapet kontanter på i størrelsesorden NOK 530 millioner.   Inkludert i



4

betalingsmidler er USD 71,6 millioner som er omregnet til NOK 612 millioner i
konsernets balanse pr. 30. juni 2000.

Ocean Rig har ved utgangen av 2. kvartal 2000 en egenkapital på NOK 3.293 millioner
mot NOK 2.577 millioner på samme tidspunkt i fjor.

Det er i dag ca. 9.200 Ocean Rig aksjonærer mot ca. 9.750 pr. 31. desember 1999.
Utenlandsandelen utgjør 21,4% av aksjekapitalen.  Selskapets største aksjonær er
Hydralift ASA med en eierandel på 18,49%, mens den nest største er Skeie Group AS
med en eierandel på 6,39%.  Morgan Stanley står oppført som tredje største eier med en
andel på 3,97%. Goldman Sachs er fjerde største aksjonær med 2,86% eierandel.

Hovedaksjonær Bjarne Skeie overtok i april 2000 vervet som styreformann i Ocean Rig
ASA.  Generalforsamlingen avholdt 18. mai 2000 valgte Frederik Steenbuch og Tore O.
Berg som nye styremedlemmer, sammen med Bjarne Skeie og J. Frithjof Skouverøe.

18. mai 2000 vedtok generalforsamlingen en ny opsjonsplan for styrets medlemmer og
en fullmakt for opsjoner til ansatte og styremedlemmer.  Det vedtatte
opsjonsprogrammet innebærer at hvert styremedlem gis rett til å tegne inntil 50.000
aksjer i Ocean Rig ASA til kurs NOK 46,05.  I henhold til fullmakt fra
generalforsamlingen har styret vedtatt å tildele nøkkelpersonnel totalt 730.000
aksjeopsjoner til kurs NOK 41,16.  Opsjonene opptjenes over fem år slik at man får
tildelt 1/5 av opsjonene for hvert av årene 2001 – 2005.  Dersom det skjer et skifte av
kontroll i selskapet, skal alle opsjonene anses som fullt opptjente og utøvbare.

Markedsforhold og utsiktene fremover

Forbedringene i markedsforholdene for oljeindustrien har begynt å få positiv påvirkning
på fremtidig boreaktivitet, kontraktsmuligheter og ratenivå. Selskapet forventer at
oljeselskapenes økte lete- og produksjonsbudsjetter vil ha en fortsatt positiv effekt for
boreaktivitet på dypt vann i år 2000 og utover.  Markedsanalytikere har estimert at det i
løpet av inneværende år blir en balanse mellom etterspørsel etter og tilbud på rigger
som er i stand til å operere innen ultra-dypvannsmarkedet (dvs. på vanndyp større enn
5.000 fot). Nylige inngåtte kontrakter innen dette segmentet underbygger disse
forventningene. Ocean Rigs fokus i markedsføringen er i hovedsak rettet mot Vest
Afrika, Mexicogolfen og Brasil.

For nærmere informasjon, vennligst ta kontakt med Ocean Rig på telefon 22 04 80 04.

Oslo, 11. august 2000
Ocean Rig ASA

Web-side: www.ocean-rig.com
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Ocean Rig Group

Resultatregnskap/Income Statement

1.000 NOK 2. kvartal/

2nd

quarter
2000

2. kvartal/

2nd

quarter
1999

1. halvår/

First six
months

2000

1. halvår/

First six
months

1999

Hele året
1999

Full year
1999

Norwegian GAAP:

INNTEKTER/REVENUES 3.722 3.293 7.463 6.819 15.672

Personal- og andre driftskostnader /
Personnel expenses and other
operating expenses

31.985 24.034 69.236 41.282 114.094

Avskrivninger og nedskrivninger/
Depreciation and asset impairment
write down

695 490 1.348 942 2.211

SUM DRIFTSKOSTNADER/OPERATING
EXPENSES

32.680 24.524 70.584 42.224 116.305

DRIFTSRESULTAT/OPERATING LOSS -28.958 -21.231 -63.121 -35.405 - 100.633

Finansinntekter / Financial income 12.144 22.696 27.761 57.573 89.735

Agio / Net exchange losses -30.237 -23.256 -168.608 -48.689 -68.364

Renter og andre finanskostnader /
Interest and other financial expenses

-4.451 -6.319 -9.021 -17.453 -38.780

NETTO FINANSPOSTER/
NET FINANCIAL ITEMS

-22.544 -6.879 -149.868 -8.569 -17.409

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD/
LOSS BEFORE TAXES

-51.502 -28.110 -212.989 -43.974 -118.042

Taxes/Skatter 19 37 59 37 207

RESULTAT ETTER SKATTER/
NET LOSS

-51.521 -28.147 -213.048 -44.011 -118.249

US GAAP:

RESULTAT ETTER SKATTER/
NET LOSS

-51.591 -28.393 -213.118 -44.257 -118.741
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Ocean Rig Group

Balanse/Balance Sheet

1.000 NOK 30.06.00 30.06.99 31.12.99

Norwegian GAAP:

Nybyggingskontrakter/Construction in progress 5.442.221 3.906.265 4.854.977
Driftsmidler/Machinery and equipment 8.557 8.825 8.132
Andre aktiva/Other assets 83.008 91.809 79.647

Sum anleggsmidler/Total non-current assets 5.533.786 4.006.899 4.942.756

Kortsiktige fordringer/Current receivables 17.783 14.527 16.382
Betalingsmidler/Cash and cash equivalents 1.013.661 1.364.577 1.086.980

Sum omløpsmidler/Total current assets 1.031.444 1.379.104 1.103.362

SUM EIENDELER/TOTAL ASSETS 6.565.230 5.386.003 6.046.118

Aksjekapital/Share capital 1.333.659 363.306 1.066.902
Annen egenkapital/Other equity 1.958.870 2.213.495 2.101.000

Egenkapital/Shareholders’ equity 3.292.529 2.576.801 3.167.902

Pensjonsforpliktelser/Pension liabilities 1.199 1.537 1.199
Obligasjonslån/Secured notes and loans 3.003.350 2.752.225 2.800.000
Konvertibelt obligasjonslån/Convertible bonds 200.000 - -

Sum langsiktig gjeld/Total long-term liabilities 3.204.549 2.753.762 2.801.199

Leverandørgjeld/Accounts payable 11.734 3.949 17.050
Annen kortsiktig gjeld /Other short term liabilities 56.418 51.491 59.967

Sum kortsiktig gjeld/Total current liabilities 68.152 55.440 77.017

SUM GJELD OG EGENKAPITAL/TOTAL LIABILITIES
AND EQUITY

6.565.230 5.386.003 6.046.118

US GAAP:

SUM EGENKAPITAL/SHAREHOLDERS’ EQUITY 3.292.529 2.577.047 3.167.902
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Ocean Rig Group

Kontantstrømsanalyse/Statements of Cash Flow

1.000 NOK 2. kvartal/

2nd

quarter
2000

2. kvartal/

2nd

quarter
1999

1. halvår/

First six
months

2000

1. halvår/

First six
months

1999

Hele året
1999

Full year
1999

Netto kontantstrøm tilført fra driften/
Cash flow from operations (A) 25.919 21.325 -17.182 22.255 11.473

Netto kontantstrøm benyttet til
investeringer/
Cash flow from investments (B)

-350.784 -962.386 -613.120 -1.681.159 -2.620.871

Netto kontantstrøm tilført fra
finansiering/
Cash flow from financing (C)

530.182 - 530.182 - 665.656

Effekt av omregningsdifferanse på
kontantbeholdning/ Effect of
translation differences on cash and
cash equivalents (D)

1.239 -22.775 26.801 10.105 17.346

Netto økning (reduksjon) i
kontantbeholdning/
Net increase (decrease) in cash
through the period (A + B + C+D)

206.556 -963.836 -73.319 -1.648.799 -1.926.396

Balanse ved periodens begynnelse/
Balance at the beginning of the
period

807.105 2.328.413 1.086.980 3.013.376 3.013.376

Balanse ved periodens slutt/
Balance at the end of the period 1.013.661 1.364.577 1.013.661 1.364.577 1.086.980

Rigg investeringer/Rig Investments

1.000 NOK Rig No.1 Rig No.2 Rig No. 3 Rig No. 4 Total

Balanse (eksklusive byggelånsrenter)
31.12.99/ Balance  (excluding construction
interest) 31.12.99

Utbetalinger vedr. byggekontrakter i 2000/
Payments related to building contracts
2000

Totale byggelånsrenter/Total capitalized
interest

2.047.293

190.970

275.977

1.850.796

255.111

202.858

293.984

-

8.969

305.269

-

10.994

4.497.342

446.081

498.798

Balanse/Balance  30.06.00 2.514.240 2.308.765 302.953 316.263 5.442.221


