Warszawa, 07 czerwca 2011 r.
Komunikat Prasowy

SPÓŁKA ZALEŻNA PETROLINVEST SA – SILURIAN SP. Z O.O. UZYSKAŁA
TRZY KONCESJE NA POSZUKIWANIE GAZU ŁUPKOWEGO W POLSCE.
Petrolinvest informuje, że Silurian sp. z. o.o. spółka zależna Petrolinvestu, otrzymała trzy
koncesje na poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Uzyskanie trzech koncesji przez
Silurian jest ważnym etapem realizacji rozszerzonej strategii Petrolinvestu w obszarze
poszukiwao gazu łupkowego.
Zarząd PETROLINVEST S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 06 czerwca 2011 roku otrzymał informację o
pozytywnym zakooczeniu procedury udzielenia spółce Silurian Sp. z o.o. (podmiot zależny od
PETROLINVEST S.A.) („Silurian”) przez Ministra Środowiska łącznie trzech koncesji na poszukiwanie złóż
ropy naftowej i gazu ziemnego.
 Koncesja Nr 11/2011/p na poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze „Lidzbark
Warmioski” (częśd bloków koncesyjnych nr: 73 i 74) o powierzchni 895,23 km2


Koncesja Nr 22/2011/p na poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze
„Węgorzewo” (częśd bloku koncesyjnego nr:56) o powierzchni 134,26 km2



Koncesja Nr 23/2011/p na poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze „Kętrzyn”
(częśd bloku koncesyjnego nr: 75) o powierzchni 683,25 km2

Łączna powierzchnia udzielonych koncesji wynosi 1712,74 km2. Okres ważności każdej z koncesji
ustalony został na 3 lata od daty udzielenia.
Zgodnie z warunkami otrzymanych koncesji, zakres prac poszukiwawczych podzielony został na dwa
etapy, przy czym pierwszy, którego okres realizacji określono do 12 miesięcy, obejmuje reprocessing,
reinterpretację i analizę danych geologicznych, drugi, trwający 24 miesiące, wykonanie sejsmiki 2D.

Uzyskanie koncesji na poszukiwanie ropy i gazu, które umożliwią w szczególności poszukiwania
złóż gazu łupkowego to efekt rozszerzenia strategii Grupy Petrolinvest w tym segmencie, która
zakłada, że Silurian będzie operatorem na uzyskanych koncesjach. Przy czym nadal ważnym
elementem strategii w obszarze gazu łupkowego, pozostaje świadczenie usług serwisowych
(analizy geologiczne, wynajem i serwisowanie sprzętu, wiercenia, zarządzanie wodą, rekultywacja
terenu.), dla podmiotów posiadających w Polsce koncesje poszukiwawczo-rozpoznawczowydobywcze gazu łupkowego.
Rozszerzenie strategii i wystąpienie o koncesje wynikało również z dużego zainteresowania
zagranicznych partnerów Siluriana, które w dużej mierze spowodowane było doniesieniami o
ogromnych perspektywach występowania gazu łupkowego w Polsce. Najnowsze raporty o
potencjalnych zasobach gazu przedstawione przez amerykaoską rządową Agencję Informacji
Energetycznej (EIA) pokazują, że Polska może mied nawet 5,3 bln m3 surowca z łupków co
zabezpiecza dzisiejszy poziom zużycia gazu w kraju na ok. 300 lat. To powoduje, że Polska jest
dzisiaj w kręgu zainteresowania największych amerykaoskich koncernów wydobywczych, m.in.
ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Marathon Oil, jak również europejskich – ENI czy ostatnio
Total. Według szacunków polskiego rządu wydadzą one w fazie poszukiwawczej, ok. 45 mld
złotych.
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Należy zauważyd, że amerykaoskie firmy posiadające najnowocześniejszą technologię wydobywczą,
chcą przede wszystkim udowodnid w Europie jej bezpieczeostwo, skutecznośd i opłacalnośd.
Z kolei europejskie koncerny chcą poznad i przetestowad nowe metody pozyskiwania gazu.
Zrozumienie dziejowej szansy i determinacja polskiego rządu by szybko rozpoczęd poszukiwania
spowodują, że wkrótce, w Polsce nastąpi europejska inauguracja poszukiwao shale gas’u na dużą
skalę. Obecnośd światowych liderów przy rozdziale koncesji poszukiwawczych potwierdza pełną
gotowośd ze strony największego biznesu. Jednym z preferowanych modeli działania
renomowanych, amerykaoskich firm jest współpraca z kompetentnym, lokalnym partnerem - jakim
jest między innymi Silurian.
Po dokładnych analizach geologicznych, środowiskowych i finansowych oraz po przeprowadzeniu
konsultacji z potencjalnymi partnerami zagranicznymi podjęliśmy decyzję o złożeniu własnych
wniosków koncesyjnych. Nie wykluczamy również partnerstwa operatorskiego lub finansowego z
podmiotami, które już posiadają koncesje w Polsce – powiedział Wiesław Skrobowski Prezes
Siluriana.
Niezależnie od samodzielnej decyzji inwestycyjnej w powyższym zakresie Petrolinvest i Silurian
prowadzą zaawansowane rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy posiadają wieloletnie
doświadczenie w branży wydobywczej i dostęp do najnowocześniejszych technologii
wydobywczych, w tym, w zakresie shale gas. Preferowanym modelem współpracy byłby model
wspólnych JV (joint venture), które świadczyłyby usługi w Polsce oraz w krajach naszego regionu, w
których zidentyfikowano istotny potencjał występowania gazu łupkowego np. Ukraina i Rumunia.
Petrolinvest w nowym segmencie chce wykorzystad swoje doświadczenia w budowaniu
partnerstwa i prowadzeniu biznesu poszukiwawczego z największymi koncernami – jak z francuskim
Totalem. Również zagraniczni partnerzy doceniają szczególne kompetencje i doświadczenie zespołu
Siluriana oraz znajomośd specyfiki lokalnej całego zespołu.
Dane o ogromnych, polskich zasobach, konsekwentne przechodzenie amerykaoskiego rynku na gaz
łupkowy, (w 2050 roku Ameryka planuje pokrywad 50% zużycia gazu z łupków) determinacja
polskiego rządu oraz ostatnia deklaracja Prezydenta Francji, w której zapewnił, że Francja nie
będzie blokowała rozwoju tego rynku w Polsce na forum Unii Europejskiej, potwierdza, że sytuacja
jest bardzo dobra.
Stworzenie kompetentnego i doświadczonego zespołu było pierwszym krokiem w rozwoju firmy,
kolejnym było określenie i zakontraktowanie odpowiednich urządzeo do poszukiwao gazu
łupkowego. Uzyskanie koncesji to kolejny, bardzo ważny etap i wszystko wskazuje na to, że Silurian,
znacznie szybciej niż zakładaliśmy może stad się istotnym elementem budującym grupę Petrolinvest
– powiedział Prezes Siluriana Wiesław Skrobowski
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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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