Warszawa, 19 stycznia 2016 r.
Komunikat Prasowy
ODNIESIENIE SIĘ DO NOTATKI PRASOWEJ OPUBLIKOWANEJ W DNIU 19 STYCZNIA 2016 R.
W SERWISIE parkiet.com
W związku z opublikowaniem w serwisie parkiet.com w dniu 19 stycznia 2016 r. notatki prasowej pt.
„Petrolinvest: Opóźnia się scalenie akcji”, Zarząd Petrolinvest S.A. informuje, iż notatka zawiera
nieprawdziwe informacje dotyczące zawieszenia obrotu akcjami spółki Petrolinvest S.A.
Wbrew stwierdzeniu zawartym w ww. notatce prasowej, obrót akcjami Spółki na dzień 19 stycznia
2016 roku nie był zawieszony. Wznowienie obrotu akcjami Spółki przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nastąpiło w dniu 2 października 2015 roku. GPW,
dokonując weryfikacji oraz kwalifikacji akcji emitentów do segmentu Lista Alertów za okres trzeciego
kwartału 2015 roku, postanowił o odstąpieniu od zawieszenia obrotu akcjami Spółki i wznowieniu ich
notowań na GPW. Decyzja została podyktowana faktem rozpoczęcia przez Spółkę procesu
scaleniowego, tj. podjęcia w dniu 23 września 2015 roku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwały w sprawie scalenia akcji.
W efekcie przeprowadzonej w dniu 28 grudnia 2015 roku kolejnej weryfikacji oraz kwalifikacji akcji
emitentów do segmentu Lista Alertów, GPW ponownie zakwalifikował akcje Spółki do tego segmentu,
przy czym - uwzględniając działania Spółki w zakresie realizacji procesu scalenia akcji - nie podjął
decyzji o zawieszeniu obrotów.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z postanowieniami uchwały ZWZ oraz opublikowanym przez
Spółkę Programem Naprawczym, zawierającym szczegółowy harmonogram działań dotyczących
scalenia akcji, Spółka m.in. złożyła dotychczas wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację zmian w
statucie Spółki dotyczących scalenia akcji oraz uzgodniła warunki umowy z podmiotem, który pokryje
niedobory scaleniowe. Zawarcie umowy nastąpi po wydaniu postanowienia przez sąd rejestrowy.
Spółka oczekuje obecnie na postanowienie sądu rejestrowego o rejestracji zmiany statutu. Dokument
ten jest niezbędny do podjęcia dalszych działań określonych uchwałą ZWZ. Informację o wydaniu
postanowienia sądu Spółka niezwłocznie przekaże do wiadomości publicznej w formie raportu
bieżącego, zgodnie z obowiązkami informacyjnymi.
Zarząd Spółki ocenia, że proces scalenia akcji po otrzymaniu postanowienia sądu będzie przebiegał
bez zakłóceń i zakończy się w terminie nie odbiegającym od dotychczas realizowanego przez inne
spółki na GPW.
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Niniejszy komunikat prasowy został przekazany Państwu przez Petrolinvest S.A. („Spółka”) w dobrej wierze i jedynie dla celów
informacyjnych. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Z uwagi na możliwość dokonywania zmian lub aktualizacji
treści niniejszego komunikatu (w tym zastrzeżenia), powinni Państwo zapoznać się z całą jego treścią, w tym z treścią zastrzeżenia za każdym
razem, kiedy zapoznajecie się Państwo z treścią niniejszego komunikatu prasowego. Spółka, żaden z jej akcjonariuszy, członków organów
zarządzających lub nadzorujących czy też pracowników nie składa ani nie jest zobowiązany do składania jakichkolwiek oświadczeń lub
zapewnień związanych z treścią niniejszego komunikatu prasowego.
Informacje zawarte w komunikacie prasowym nie są skierowane ani przeznaczone do udostępniania osobom znajdującym się na terytorium
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii, ani w żadnym systemie prawnym, w którym publikacja czy rozpowszechnianie
informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym byłoby niezgodne z obowiązującymi w tym systemie przepisami prawa. Informacje
te nie stanowią ani nie są elementem oferty sprzedaży ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty sprzedaży, ani do złożenia oferty kupna
papierów wartościowych Spółki. Papiery wartościowe Spółki nie zostały zarejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach
Wartościowych z 1933 roku (US Securities Act of 1933 z późniejszymi zmianami) i bez stosownej rejestracji nie mogą być przedmiotem oferty
ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba, że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od lub w ramach
transakcji nie podlegającej wymogom rejestracyjnym na podstawie powyższej ustawy i odpowiednich przepisów stanowych. Niniejszy
komunikat prasowy ani żadna informacja w nim zawarta nie stanowią ani nie są elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek
zachęty do złożenia oferty kupna na terenie Kanady, Australii i Japonii ani w innych systemach prawnych, w których wykonanie powyższych
czynności stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów i na terenie tych systemów nie będzie przeprowadzana oferta na akcje ani
prawa do akcji.
Informacje udostępniane w niniejszym komunikacie prasowym nie stanowią publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych
Spółki, nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty bądź zaproszenia do nabywania lub składania zapisów na papiery wartościowe Spółki. Żadna
z informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym nie stanowi rekomendacji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005, Nr 206, poz. 1715). W konsekwencji, informacje zawarte w
niniejszym komunikacie prasowym nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej dotyczącej papierów wartościowych
Spółki.
Zarząd Spółki dokłada należytej staranności aby wszelkie informacje przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym były prawdziwe i
rzetelne, jednakże ani Zarząd Spółki ani Spółka (ani żaden z jej akcjonariuszy, członków organów nadzorujących czy też pracowników) nie
ponosi odpowiedzialności za rzetelność ani prawdziwość informacji publicznie dostępnych zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, przy czym jakiekolwiek
stwierdzenia dotyczące przyszłości to jedynie potencjalne wyniki zdarzeń, o których mowa w komunikacie prasowym odznaczające się
znacznym poziomem ryzyka i niepewności, opierające się na szeregu założeń (dotyczących działalności Spółki, sytuacji ekonomicznej,
możliwości inwestycyjnych Spółki, wyników prac poszukiwawczych, przewag konkurencyjnych Spółki etc.), które nie zostały wskazane w treści
niniejszego komunikatu prasowego. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników oraz wiążą się z ryzykiem i
brakiem pewności ich realizacji. Z uwagi na możliwość wystąpienia szeregu czynników, faktyczne efekty realizacji inwestycji, o których mowa
w niniejszym komunikacie prasowym, a w konsekwencji wynikające z jej wykonania zyski Spółki nie są pewne.
Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe Spółki znajduje się w raporcie rocznym Spółki za
2014 rok opublikowanym w sieci Internet na stronie Spółki pod adresem http://www.petrolinvest.pl/pl/raporty-okresowe.html.
Z zastrzeżeniem dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (dotyczących m.in. przekazywania informacji poufnych), Spółka
niniejszym oświadcza, że nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korygowania publikowanych danych dotyczących informacji zawartych w
niniejszym komunikacie prasowym ani przyjętych założeń strategii Spółki w odniesieniu do tych informacji.
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