Warszawa, 07 lipca 2011 r.
Komunikat Prasowy
PETROLINVEST SA ORAZ SPÓŁKA ZALEŻNA SILURIAN SP. Z O.O. PODPISAŁY UMOWĘ Z
HALLWOOD ENERGY GROUP INC. W CELU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI JOINT VENTURE
SILURIAN – HALLWOOD.
NOWA SPÓŁKA ZADEBIUTUJE NA LONDYOSKIEJ GIEŁDZIE AIM JESZCZE W TYM ROKU.
W dniu 7 lipca 2011 Zarząd PETROLINVEST S.A. poinformował o zawarciu Umowy, na mocy której
Petrolinvest, Silurian oraz Hallwood Energy Group utworzą wspólną spółkę Silurian Hallwood,
której celem jest poszukiwania na terenie Polski węglowodorów (w tym gazu łupkowego),
wykonywanie usług serwisowych i wiertniczych na terenie Europy, w tym w szczególności Polski
związanych z poszukiwaniem i eksploatacją węglowodorów oraz wykonywanie usług w zakresie
szczelinowania hydraulicznego w oparciu o technologię Hallwood Energy, która zostanie
udostępniona spółce Silurian-Hallwood. W nowej spółce Hallwood Energy obejmie 50%,
Petrolinvest obejmie 25%. Pozostałe 25% udziałów obejmuje inwestor finansowy oraz pan
Wiesław Skrobowski, który jest Prezesem Zarządu Siluriana.
Hallwood Energy jest firmą specjalizującą się w wydobyciu niekonwencjonalnego gazu i ropy
posiadającej ponad 20 lat doświadczenia przy eksploatacji gazu łupkowego w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie, w tym od 10 lat głównie specjalizuje się w technologii szczelinowania
hydraulicznego. W tym czasie opracował własną, bardzo efektywną i bezpieczną technologię
szczelinowania, która zaliczana jest do najefektywniejszych technologii na świecie. Przy
wykorzystaniu technologii Hallwood Energy wykonano w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie ponad
2000 zabiegów szczelinowania.
Zgodnie z podpisaną umową nowa spółka Silurian-Hallwood nabędzie 100% udziałów w spółce
zależnej Siluriana - Silurian Energy Services sp. z o.o. (SES). W ramach spółki SES, Petrolinvest
rozwija obecnie swoją działalnośd w zakresie poszukiwania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż
węglowodorów, a także świadczy usługi serwisowe w zakresie prowadzenia prac wiertniczych.
Spółka SES oczekuje w I i II kwartale 2012 roku dostaw dwóch dedykowanych dla prowadzenia
prac w zakresie poszukiwania gazu łupkowego urządzeo wiertniczych. Silurian do spółki SES
wniesie cztery posiadane koncesje poszukiwawcze zlokalizowane w rejonie Basenu Bałtyckiego (z
łącznej liczby siedmiu koncesji) oraz opcje na dwie kolejne, dwa specjalistyczne urządzenia
wiertnicze, kompetentny zespół z osobami, które posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe
w poszukiwaniu ropy i gazu w tym gazu łupkowego, szeroki zakres usług serwisowych oraz
znajomośd realiów lokalnych.
W wyniku zawartej umowy, Hallwood Energy przeniesie na spółkę SES swój know-how w postaci
usług doradczych, usług wsparcia, praw własności intelektualnej oraz technologię w zakresie
szczelinowania hydraulicznego, potrzebną do wydobywania gazu łupkowego. W wyniku zawartej
umowy spółka SES uzyska wyłączne prawo do tej technologii Hallwood Energy obejmujące teren
całej Europy w celu wykorzystania jej na własnych koncesjach oraz jej oferowania podmiotom
trzecim.
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Możliwośd zastosowania własnego sprzętu wiertniczego i własnej, sprawdzonej metody
szczelinowania przez nową Spółkę zwiększy skutecznośd oraz co ważne, efektywnośd procesu
poszukiwawczego na własnych koncesjach, z których nowa Spółka chce eksploatowad węglowodory.
Niezależnie, Silurian-Hallwood będzie oferowad tą technologię na innych koncesjach w Polsce a także
w całej Europie. Powiedział Wiesław Skrobowski – Prezes Siluriana
Intencją stron w kolejnym etapie jest przekształcenie Silurian Hallwood Limited w spółkę akcyjną a
następnie współdziałanie w celu przeprowadzenia oferty prywatnej Spółki (private placement) oraz
wprowadzenia Silurian Hallwood na giełdę AIM w Londynie jeszcze w roku 2011. Wraz z
wprowadzeniem na giełdę spółki Silurian Hallwood, Petrolinvest otrzyma dodatkową premię w
wysokości 6 mln USD, która płatna będzie w akcjach spółki Silurian Hallwood.
W czerwcu br z sukcesem zadebiutowała na londyoskiej giełdzie AIM pierwsza specjalistyczna spółka
- 3Legs Resources, posiadająca jako główne aktywo 6 polskich koncesji poszukiwawczych w bloku
północnym i 3 w południowym. Spółka 3Legs Resources aktualnie wyceniana jest na 300 mln usd.
Pozyskanie tak ważnego partnera oraz szybsze o rok, od planowanego, wejście Silurian-Hallwood na
giełdę pozwoli pozyskad dodatkowe środki na ten segment działalności co zdecydowanie przyspieszy
realizację strategii Petrolinvestu. Jestem przekonany, że szybko rozwijająca się branża gazu
łupkowego będzie w istotny sposób budowała wartośd naszej Spółki. - powiedział Prezes
Petrolinvestu Bertrand Le Guern.
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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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