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L A P O R A N TA H U N A N

SURAT KEPADA PEMEGANG SAHAM
Yth. Pemegang Saham,
Dengan gembira saya laporkan bahwa 2019 adalah tahun yang sukses bagi ConocoPhillips,
mengakhiri periode tiga tahun ketika kami mengubah model bisnis kita dan secara signifikan
meningkatkan penggerak kinerja yang menjadi acuan di seluruh Perusahaan.
Pada akhir 2016 kami meluncurkan model bisnis “panduan baru” untuk sektor energi hulu
yang berfokus pada kerangka kerja strategi yang disiplin, pelaksanaan yang konsisten, neraca
yang kuat, menghasilkan arus kas bebas, hasil dan laba terhadap modal yang menarik,
serta komitmen yang jelas untuk mendukung kepemimpinan dalam hal lingkungan, sosial,
dan tata kelola. Kami yakin pada saat itu — dan juga sekarang — bahwa pendekatan ini
menempatkan ConocoPhillips untuk dapat memberikan nilai berkelanjutan melalui siklus
harga sektor migas yang tak terelakkan. Sejak penataan ulang pada 2016 itu, kami berhasil
menjalankan strategi ini, dan hasil Perusahaan pada 2019 dibangun berdasarkan rekam jejak beberapa tahun lalu.
Prestasi keuangan Perusahaan selama 2019 antara lain menghasilkan uang kas dari operasi sebesar $11,7 miliar, dengan arus
kas bebas lebih dari $5 miliar. Kami memperkuat neraca, mengakhiri tahun ini dengan lebih dari $8 miliar dalam bentuk kas dan
investasi jangka pendek. Kami memperkecil kewajiban penghapusan aset sebesar hampir 30 persen, sebagian besar melalui
disposisi aset. Yang tak kalah penting, kami telah mencapai pengembalian modal sebesar 11 persen, yang kami anggap sebagai
pedoman untuk mencapai sasaran.
Kami berhasil mewujudkan proyeksi volume untuk tahun ini, mencapai pertumbuhan 5 persen dalam produksi yang menjadi
acuan, termasuk gabungan pertumbuhan 22 persen dari bidang non-konvensional 3 Besar di Lower 48 — Eagle Ford, Bakken,
dan Permian. Portofolio kami yang lain menghasilkan kinerja dasar yang kuat, dan kami mengembangkan sejumlah proyek baru
dan peluang eksplorasi di seluruh wilayah kita.
Kami meningkatkan portofolio aset kelas dunia dengan penambangan bernilai tinggi. Kami menghasilkan $3 miliar dari pendapatan
disposisi, dan $2 miliar lagi dari disposisi yang diumumkan yang diharapkan tuntas pada awal 2020. Kami juga menambahkan
sumber daya pasokan berbiaya rendah ke dalam portofolio, yang memungkinkan kami mengakhiri 2019 dengan sumber daya sekitar
15 miliar barel setara minyak dalam inventaris investasi kami dengan biaya pasokan kurang dari $40 per barel. Mengenai cadangan,
pada 2019 kami telah mengganti 100 persen produksi dan, tidak termasuk disposisi, mengganti 117 persen produksi secara alami.
2019 adalah tahun yang luar biasa untuk menjalankan strategi kami yang tertib dan menguntungkan pemegang saham.
Kami mengembalikan 43 persen kas dari operasi kepada para pemegang saham, yang mewakili hampir semua arus kas bebas.
Kami membayar dividen $1,5 miliar, termasuk kenaikan dividen triwulanan sebesar 38 persen, dan membeli kembali $3,5 miliar saham.
Pada Januari 2020, dewan direksi meningkatkan wewenang pembelian kembali saham yang ada sebesar $10 miliar menjadi total
$25 miliar, dan ini menunjukkan komitmen kami untuk mendukung program pembelian kembali jangka panjang yang konsisten.
Namun, tahun 2019, seperti tahun-tahun sebelumnya, bukan hanya soal angka. Kami terus berada di garis terdepan dalam masalah
lingkungan, sosial, dan tata kelola melalui penetapan target, pelibatan dan penyelarasan para pemangku kepentingan, serta
pengungkapan dan advokasi. Kami menyebutnya “kinerja bertujuan,” dan menganggapnya penting untuk lisensi saat ini untuk
dapat beroperasi.
Seiring dengan terbukanya lembaran baru di tahun dan dekade baru ini, industri kita akan memulai lagi awal yang tidak stabil.
Pergolakan dapat terasa berat bagi Perusahaan yang tidak dipersiapkan untuk menghadapinya. Namun, ConocoPhillips sudah
dipersiapkan, dengan ketahanan yang jelas saat menghadapi harga rendah, menyesuaikan diri saat harga tinggi, dan melaksanakan
kerangka kerja strategi yang menguntungkan pemegang saham, yang berhasil dengan baik di seluruh siklus bisnis.
Pada November 2019 kami menyusun rencana 10 tahun yang matang, menegaskan kembali komitmen kami untuk melaksanakan
strategi disiplin yang kami tetapkan untuk diri sendiri pada 2016. Kami melaksanakan strategi tersebut pada 2017, 2018, dan 2019,
dan kami siap mewujudkannya lagi pada 2020. Kami fokus untuk mewujudkan rencana yang kami yakini tepat untuk masa depan
industri kita dan tepat untuk investor kita.
Sebagai pengakuan atas pencapaian dan sasaran ini untuk masa depan, dewan direksi dan tim pimpinan perusahaan menyampaikan
penghargaan kepada para karyawan atas keseriusan dan dedikasi mereka, dan kami berterima kasih kepada para pemegang saham
atas kepercayaan yang berkelanjutan.
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Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan tahunan kami
memberikan perincian tentang halhal terkait pelaporan prioritas untuk
Perusahaan, surat dari CEO, serta metrikmetrik kunci mengenai lingkungan, sosial,
dan tata kelola. Laporan ini diperbarui
pada bulan Juni dan tersedia di situs web
kami di www.conocophillips.com/susdev.
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Lembar Informasi ConocoPhillips
mencantumkan data operasional
terbaru untuk setiap segmen dari keenam
segmen perusahaan. Lembar Informasi
diperbarui setiap tahun dan tersedia
di www.conocophillips.com/factsheets.
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Laporan Mengelola Risiko Terkait Iklim
mencakup surat dari CEO dan perincian
tentang kerangka kerja tata kelola,
pendekatan pengelolaan risiko, strategi
dan metrik kunci, serta target untuk
berbagai masalah terkait dengan iklim.
Laporan ini tersedia di situs web
kami di www.conocophillips.com/
climatechange.

Dominic E. Macklon
President, Lower 48
Kelly B. Rose
Senior Vice President, Legal, General
Counsel, dan Corporate Secretary

Ellen R. DeSanctis
Senior Vice President,
Corporate Relations

Pengungkapan tertentu dalam laporan tahunan ini dapat dianggap sebagai pernyataan “pandangan masa depan”. Hal ini dibuat sesuai dengan
ketentuan “safe harbor (pelaporan yang aman)” dari ‘Private Securities Litigation Reform Act’ tahun 1995. “Pernyataan Berhati-hati” di Pembahasan
Pimpinan dan Analisis di Formulir 10-K ConocoPhillips 2019 harus dibaca secara bersamaan dengan pernyataan pandangan tersebut.
“ConocoPhillips,” “Perusahaan,” “kami,” “kita,” dan “milik kita” dipakai dalam laporan ini secara bergantian untuk merujuk pada usaha-usaha
ConocoPhillips dan semua anak perusahaannya sebagai kesatuan.
Catatan Berhati-hati bagi Investor AS – SEC mengizinkan perusahaan minyak dan gas, dalam laporannya
ke SEC, untuk mengungkapkan hanya cadangan terbukti, cadangan mungkin, dan cadangan harapan.
Kami menggunakan “sumber daya” dalam laporan tahunan ini yang oleh panduan SEC dilarang dicantumkan
dalam laporan ke SEC. Para investor AS dianjurkan untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh
pengungkapan minyak dan gas dalam Formulir 10-K kami dan laporan lain serta yang dilaporkan ke SEC.
Salinan tersedia dari SEC dan situs web ConocoPhillips.

Pertemuan Analis
dan Investor 2019

Selama 2019, ConocoPhillips
mengadakan Pertemuan Analis dan
Investor yang menyajikan tinjauan
umum rencana strategis 10 tahun
perusahaan. Serangkaian slide
dan transkrip tersedia di situs web
perusahaan di www.conocophillips.com/
investorpresentations.

Pulau Curtis di pantai timur Australia
adalah lokasi LNG Australia Pasifik yang
memproduksi gas alam cair untuk pasar
global. Di seluruh dunia, permintaan akan
sumber energi yang berlimpah, terjangkau,
dan ramah lingkungan ini terus meningkat.

