Warszawa, 13 lipca 2011 r.
Komunikat Prasowy
PETROLINVEST SA INFORMUJE O REALIZACJI PRZEZ SILURIAN SP. Z O.O. PRZENIESIENIA CZTERECH
KONCESJI DO SILURIAN ENERGY SERVICES SP. Z O.O.
Zarząd PETROLINVEST S.A. informuje, że w dniu 12 lipca 2011 roku otrzymał informację o przeniesieniu
przez Silurian Sp. z o.o. na Silurian Energy Services sp. z o.o. następujących czterech koncesji na
poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, w związku z realizacją umowy z Hallwood Energy Ltd. :
 Koncesji 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;
 Koncesji 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;
 Koncesji 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;
 Koncesji Nr 24/2011/p na poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze „Gołdap” (częśd
bloków koncesyjnych nr 57, 58 i 59) o powierzchni 620,82 km2.
Łączna powierzchnia przeniesionych koncesji wynosi 3.194,39 km2.
Przeniesienie koncesji nastąpiło na wniosek Silurian Sp. z o.o. oraz Silurian Energy Services Sp. z o.o. w związku z
planowaną umową o wspólnej inwestycji („Joint Investment Agreement”), o której zawarciu Spółka informowała w
raporcie bieżącym nr 65/2011.

Zarząd PETROLINVEST S.A. w komunikacie z dnia 7 lipca 2011 informował o zawarciu Umowy, na mocy której
Petrolinvest, Silurian oraz Hallwood Energy Group utworzyły 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 w Polsce, związanych z poszukiwaniem i eksploatacją
węglowodorów oraz wykonywanie usług w zakresie szczelinowania hydraulicznego w oparciu o wyjątkowo
efektywną technologię Hallwood Energy, która ma byd udostępniana na zasadach wyłączności przez spółkę
Silurian-Hallwood.
Jednym z warunków realizacji Umowy było wniesienie przez Silurian do spółki SES czterech posiadanych
koncesji poszukiwawczych zlokalizowanych w rejonie Basenu Bałtyckiego.
Przeniesienie czterech koncesji na SES przyspiesza dalszy rozwój Spółki Silurian – Hallwood, którego bardzo
ważnym etapem ma byd, jeszcze w tym roku, wprowadzenie spółki na giełdę AIM w Londynie – 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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