Warszawa, 8 kwietnia 2011
Komunikat Prasowy

Wiercenie rozpoczynamy w najbliższych dniach.
Wszystkie prace prowadzone na strukturze Shyrak przebiegają zgodnie z
harmonogramem. Jeżeli nie wystąpią szczególne trudności, których spółka nie zakłada,
to wiercenia rozpoczniemy w najbliższych dniach, a wejście w oczekiwaną warstwę
roponośną powinno nastąpid w okresie najbliższych kilku tygodni – powiedział Bertrand
Le Guern, Prezes Zarządu Petrolinvest SA.
Spółka zakooczyła proces odpowiedniego zabezpieczania odwiertu Shyrak-1 w celu
rozpoczęcia wiercenia w spodziewanych warstwach roponośnych, a prawidłowośd
wykonanych prac została - po dokonaniu inspekcji – zatwierdzona przez kazachski urząd
Ak Beren (odpowiednik polskiego urzędu górniczego).
Prace służące zabezpieczeniu odwiertu przeprowadzane w ostatnich tygodniach polegały
m.in. na zabezpieczeniu odwiertu odpowiednimi rurami okładzinowymi, niezbędnym
cementowaniu tych rur oraz przezbrojeniu wylotu odwiertu. Wykonano również testy
ciśnieniowe głowic przeciw erupcyjnych, które służą do zamknięcia wylotu odwiertu i
zabezpieczają odwiert na wypadek niekontrolowanego wypływu węglowodorów.
Wraz z wykonawcą odwiertu, firmą Saipem należącą do włoskiego koncernu ENI, jesteśmy
bardzo zadowoleni z wykonanych prac oraz ich tempa. Zakres wykonanych zadao,
koniecznych dla wznowienia wiercenia na strukturze Shyrak był bardzo wymagający,
przede wszystkim ze względu na głębokośd odwiertu – obecnie jest to 5350 m. Zakooczone
sukcesem testy szczelności urządzeo zabezpieczających wylot odwiertu to z pozoru
operacje rutynowe, jednak prowadzone przy ogromnych ciśnieniach rzędu 700 atmosfer
stają się operacjami bardzo poważnymi, które wymagają zachowania szczególnej
ostrożności i staranności. Najważniejsze, że wszystkie wykonywane prace przebiegają
zgodnie z harmonogramem – powiedział Michał Myśliwiec, Główny Geolog Petrolinvest
SA.
Wykonywane prace przy głębokościach ponad 5 300 metrów należą do złożonych operacji
wiertniczych. Warto sobie wyobrazid, że ciężar zapuszczonych rur okładzinowych do
otworu Shyrak-1 wynosił niemal 370 ton, a ciśnienie płuczki działającej na spód odwiertu
przekraczało wartośd 1000 atmosfer. Zaczyn cementowy wtłaczany do odwiertu z
powierzchni ziemi w celu zacementowania rur okładzinowych musiał pokonad drogę w dół
(poprzez rury okładzinowe) i w górę (na zewnątrz rur okładzinowych) o długości aż 10 km.
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Niniejszy komunikat prasowy został przekazany Paostwu 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 możliwośd dokonywania zmian lub
aktualizacji treści niniejszego komunikatu (w tym zastrzeżenia), powinni Paostwo zapoznad się z całą jego treścią, w tym z treścią
zastrzeżenia za każdym razem, kiedy zapoznajecie się Paostwo 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 oświadczeo lub zapewnieo 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
Amerykaoskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (US Securities Act of 1933 z późniejszymi zmianami) i bez stosownej
rejestracji nie mogą byd 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 stanowid 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 rzetelnośd ani prawdziwośd informacji publicznie dostępnych zawartych w niniejszym komunikacie
prasowym.
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mogą zawierad stwierdzenia dotyczące przyszłości, przy czym jakiekolwiek
stwierdzenia dotyczące przyszłości to jedynie potencjalne wyniki zdarzeo, o których mowa w komunikacie prasowym odznaczające się
znacznym poziomem ryzyka i niepewności, opierające się na szeregu założeo (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 możliwośd 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 2009 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 założeo strategii Spółki w odniesieniu do tych informacji.
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