Warszawa, 19 lipca 2016 r.
Komunikat Prasowy
STANOWISKO SPÓŁKI W SPRAWIE DECYZJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Z DNIA 19
LIPCA 2016 ROKU
W związku z Komunikatem z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”),
umieszonym na stronie internetowej Komisji, Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. („Spółka”)
informuje, że nie podziela stanowiska Komisji, stanowiącego podstawę wydanej w dniu 19
lipca 2016 roku decyzji o bezterminowym wykluczeniu akcji Spółki z obrotu na rynku
regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz nałożeniu na
Spółkę kary pieniężnej.
Zgodnie z Komunikatem, decyzja została podjęta wobec stwierdzenia naruszeń polegających
na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji raportów
okresowych.
Sporządzanie sprawozdań finansowych przez Spółkę przebiegało zawsze przy dołożeniu
należytej staranności i dbałości o jakość prezentowanych danych finansowych. Wszystkie
zdarzenia mające miejsce w okresach objętych sprawozdaniami, prezentowane były w
sposób zapewniający inwestorom rzetelną ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i
finansowej Spółki i jej grupy kapitałowej. Spółka każdorazowo omawiała sposób prezentacji
danych zdarzeń z biegłym rewidentem, dokonującym przeglądu lub badania sprawozdania za
dany okres. W przypadku ewentualnych różnic w ocenie danego zdarzenia Spółka
każdorazowo zamieszczała stosowne wyjaśnienia, pozwalające na ocenę ich wpływu na
sprawozdanie finansowe.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, że Spółka dążąc do zapewnienia rzetelności publikowanych
sprawozdań i mając na uwadze interes akcjonariuszy, nigdy nie dopuściła do sytuacji, w której
nastąpiłaby publikacja sprawozdania bez opinii lub stanowiska biegłego rewidenta. Przyjęta
przez Spółkę zasada postępowania spowodowała konieczność podjęcia przez Zarząd decyzji o
przesunięciu terminu publikacji raportów okresowych, co zostało ocenione przez Komisję
jako podstawa do nałożenia kary.
W ocenie Zarządu Spółki decyzja Komisji o bezterminowym wykluczeniu akcji Spółki z obrotu
na GPW nie znajduje uzasadnienia. Zastosowana kara w sposób bezpośredni godzi w interesy
akcjonariuszy Spółki, uniemożliwiając płynny obrót akcjami. Dodatkowo, przyjęta przez
Komisję kara pieniężna nie uwzględnia sytuacji Spółki, która znajduje się w trakcie działań
restrukturyzacyjnych, mających zapobiec niekorzystnym następstwom ograniczeń w dostępie
do finansowania.
Zgodnie z informacją wskazaną w Komunikacie Komisji, wydana przez Komisję decyzja nie jest
ostateczna. Zarząd Spółki skorzysta z możliwości odwołania się od decyzji i zawnioskuje o
ponowne rozpatrzenie sprawy.
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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
2015 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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