Warszawa, 9 maja 2011 r.
Komunikat Prasowy

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PROJEKTÓW PETROLINVEST S.A.
ZWIĘKSZONE O 300 MLN PLN
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petrolinvestu, w dniu 9 maja 2011 r., uchwaliło warunkowe
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 300 milionów złotych, poprzez warunkową
emisję 30 milionów sztuk akcji.
Uchwalenie nowego kapitału zostało dokonane przede wszystkim: (i) w związku z koniecznością
zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych dla przejścia z fazy 1 – prace poszukiwawcze na
odwiercie Shyrak – 1 do fazy 2 projektu, czyli eksploatacji potencjalnego złoża Shyrak poprzez
zapewnienie koniecznej infrastruktury wydobywczej dla oczyszczenia i magazynowania
wydobywanej ropy naftowej, zagospodarowania towarzyszącego ropie naftowej gazu ziemnego
oraz przygotowania ropy do transportu, (ii) w celu przyspieszenia gotowości do świadczenia w
ramach spółki zależnej Silurian Sp. z o.o. usług związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego w
Polsce, m.in. poprzez umożliwienie pozyskania przez nią najlepszych światowych technologii i
urządzeo służących świadczeniu tychże usług, (iii) w celu pozyskania i komercjalizacji technologii
przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na komponenty paliwowe lub w energię, na rynku
krajowym i rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza na rynkach Azji, (iv) w celu umożliwienia
akwizycji na rynku podmiotów i praw, które są zbieżne z obszarem aktywności Spółki, a które to
akwizycje miałyby na celu zwiększenie pozycji Spółki i przyczyniły się do osiągnięcia celów
ekonomicznych; pozyskane w ten sposób nowe, obiecujące projekty inwestycyjne powinny w
relatywnie krótkim czasie przyczynił się do wygenerowania dodatnich przepływów pieniężnych
oraz (v) w celu umożliwienia spełnienia warunków zawieszających umowy zwartej z francuskim
koncernem Total w sprawie wspólnych inwestycji na złożu Koblandy w ramach największej
koncesji Grupy PETROLINVEST w Kazachstanie – OTG.
Ta pozytywna decyzja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwiększa możliwości finansowania
projektów Spółki o kwotę nie mniejszą niż 300 mln PLN. Jednocześnie, w związku z zawarciem
aneksu dn. 18 kwietnia 2011, do Umowy z Prokom Investments S.A. o pozyskanie finansowania na
projekty Petrolinvest, która to Umowa została przedłużona do kooca 2013 r. a kwota finansowania
została zwiększona o kolejne 100 mln PLN, Petrolinvest uzyskał możliwości finansowania, które
dzięki warunkowemu podwyższeniu kapitału zakładowego będzie mogło byd uruchomione w
sposób szybki, co jest szczególnie ważne dla płynnego przejścia z fazy 1 – poszukiwania, do fazy 2
projektu na Shyraku - eksploatacji.
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Obecny na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu Spółki, Pan
Bertrand Le Guern, powiedział: decyzja NWZA jest bardzo ważna i dobra dla Spółki, która uzyskała
konkretne perspektywy finansowania, konieczne do realizacji strategii.
Prace w Kazachstanie prowadzone są zgodnie z planem i ufam, że już niedługo będziemy mogli
sięgnąd po te środki w celu przygotowania fazy eksploatacyjnej na strukturze Shyrak – dodał Prezes
Petrolinvestu.
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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
2010 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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