Warszawa, 03 czerwca 2011 r.
Komunikat Prasowy

Kolejne potwierdzenie wysokiego potencjału złoża na strukturze
Koblandy
Renomowana norweska firma geofizyczna Petroleum Geo-Services zakooczyła przetworzenie
danych sejsmicznych 3D z obszaru Koblandów z uwzględnieniem wyników wykonanego przez
Petrolinvest odwiertu K-3 w Kazachstanie. Nowe wyniki przetworzenia wspólnie z rezultatami
odwiertu oraz wcześniej zebranymi danymi, potwierdzają budowę i wysoki potencjał odkrytego
złoża ropy odwiertem K-3. Jednocześnie nowe dane pozwalają na wskazanie optymalnego
miejsca wykonania odwiertu K-4.
W dniu 2 czerwca 2011 w Ałmacie odbyło się przekazanie kazachskiej spółce zależnej Petrolinvestu
- OilTechnoGroup (OTG), oraz firmie Total wyników przetwarzania danych sejsmicznych 3D ze
struktury Koblandy, wykonanego przez Petroleum Geo-Services (PGS). Podstawą do wykonania
prac była umowa pomiędzy spółką OTG a PGS zawarta w dniu 3 sierpnia 2010 roku.
Przetworzenie danych sejsmicznych wraz z danymi geologicznymi i geofizycznymi uzyskanymi w
odwiercie Koblandy K-3 wykonane zostało przez renomowaną, norweską firmę PGS.
Petroleum Geo-Services (PGS) od 1991 roku specjalizuje się w badaniach sejsmicznych i
interpretacji wyników zdjęd sejsmicznych 3D dla firm poszukujących ropy i gazu. Firma ta
uznawana za jedną z najbardziej doświadczonych firm w branży. Posiada przedstawicielstwa w 25
krajach, obsługuje największe koncerny poszukiwawcze a jej roczne przychody w 2010 roku
wyniosły 1,1 mld USD (EBIDTA 463 mln USD). Od 1992 notowana na giełdzie w Oslo, a od 1997 na
amerykaoskim NYSE.
Dla przetworzenia danych sejsmicznych ze struktury Koblandy PGS zastosował najnowocześniejsze
na rynku oprogramowanie wspomagające analizę danych sejsmicznych. Na wysoką jakośd i
wiarygodnośd uzyskanych wyników bardzo duży wpływ miała bezpośrednia i pełna współpraca
specjalistów firmy Total z centrum naukowego w Pau we Francji.
Uzyskane wyniki są bardzo wysokiej jakości. Już dzisiaj można powiedzied, że potwierdza się wysoki
potencjał struktury Koblandy, która na nowych danych sejsmicznych jest znacznie bardziej czytelna
i ma wyraźnie zarysowane granice. Dzięki tym danym możliwe będzie również przebadanie
wewnętrznej budowy złoża, a co za tym idzie, również precyzyjne wskazanie optymalnego miejsca
dla wiercenia nowego odwiertu K-4, z którego chcemy uzyskad maksymalne przypływy ropy. Powiedział Michał Myśliwiec, dyrektor ds. geologii Petrolinvest S.A.
Należy dodad, że aneks do kontraktu OTG nr 8 z dn. 21.10.2010 r wydany przez Ministerstwo Ropy
i Gazu Republiki Kazachstanu, na podstawie którego przedłużone zostały o 5 lat prace
poszukiwawcze, został wydany w celu oceny odkrycia złoża Koblandy o czym Spółka informowała
w raporcie nr 84/2010 z dn. 22.10.2010 r. Przez ocenę odkrycia należy rozumied wykonanie
dodatkowych prac sejsmicznych i wiertniczych, na podstawie których zostaną oszacowane zasoby
złoża i optymalny sposób jego zagospodarowania.
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Złoże Koblandy położone jest w północnej części basenu północno-kaspijskiego na terenie Republiki
Kazachstanu. W latach 2008-2009 w celu przebadania ropo i gazonośności obszaru Petrolinvest
wykonał odwiert Koblandy-3 o głębokości 6737 m. Pod osadami soli i anhydrytów odwiert przewiercił
600 metrów utworów węglanowych warstw podsolnych dolnego permu, karbonu i dewonu. W czasie
przewiercania tych warstw rejestrowano objawy występowania ropy oraz silne zgazowanie płuczki
wiertniczej. Według wykonanych w odwiercie pomiarów geofizyki wiertniczej miąższośd podsolnych
warstw gazo i ropo-produktywnych dolomitów wynosi ok. 524 m. W trakcie prac wyznaczono kilka
horyzontów złożowych, w celu ich późniejszego opróbowania.
W czasie opróbowania przez kilka tygodni uzyskiwano przypływ gazu ziemnego z obecnością bardzo
dobrej jakości lekkiej ropy naftowej, o jasnozielonej barwie i gęstości 0.780 g/cm3. W czasie spalania
gazu nie stwierdzono w nim występowania siarkowodoru.
Złoże Koblandy zostało odkryte odwiertem K-3 około dwa lata temu, jednak problemy techniczne,
które wystąpiły w trakcie opróbowania nie pozwoliły niezależnemu ekspertowi na zakwalifikowanie
jego zasobów wyżej, niż jako zasoby perspektywiczne. Aktualnie, dzięki znacznie lepszym jakościowo
danym sejsmicznym oraz wszystkim poprzednim rezultatom pozytywna ocena złoża na strukturze
Koblandy potwierdza się a szanse na przeklasyfikowanie zasobów złoża do wyższej kategorii są
zdecydowanie większe.
Zasoby perspektywiczne dla struktury Koblandy zostały oszacowane przez niezależnego eksperta
McDaniel&Associates na 801,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy.
Biorąc pod uwagę potencjał struktury Koblandy jest ona drugą obok struktury Shyrak najważniejszą i
najbardziej perspektywiczną dla Petrolinvestu – powiedział Bertrand Le Guern.
Zakooczenie ponownego przetwarzenia danych sejsmicznych 3D z obszaru Koblandów to również
ważny krok w ramach współpracy z naszym francuskim partnerem. Bez udziału specjalistów Totala
uzyskanie tak dobrych wyników nie było by możliwe – dodał Prezes Petrolinvestu.
Pau (miasto na południu Francji) – międzynarodowe centrum naukowo-techniczne Jean Feger (CSTJF)
jest jednym z najważniejszych ośrodków inżynieryjnych na świecie, które koncentruje wszystkie
kompetencje w dziedzinie poszukiwao i eksploatacji ropy i gazu.
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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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