Warszawa, 13 lipca 2011 r.
Komunikat Prasowy

PETROLINVEST SA SPRZEDA UDZIAŁY W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ KONCESJĘ PROFIT W
KAZACHSTANIE ZA 8 MLN USD.
Zarząd PETROLINVEST S.A. informuje, że w dniu 12 lipca 2011 roku Spółka podpisała umowę z TOO
AlatauMunaiGaz, spółką zarejestrowaną w Republice Kazachstanu, dotyczącą sprzedaży 50 %
udziałów w TOO Company Profit, podmiocie zależnym od PETROLINVEST S.A. zarejestrowanym w
Republice Kazachstanie.
Podpisanie umowy w sprawie sprzedaży udziałów w spółce Profit jest zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią
Zarządu dotyczącą uporządkowania kazachskich aktywów, w której Zarząd deklarował pozyskanie partnerów
do dalszej realizacji poszukiwao i eksploatacji na koncesjach a w przypadku ich nie znalezienia sprzedaż
udziałów w spółkach posiadających dane koncesje.
Udziały w Profit, zgodnie z umową, zostaną sprzedane za kwotę ok. 8 mln USD, przy czym cena ta będzie
pomniejszona o 50% kwot, jakie nabywca przekaże spółce Profit, w przypadkach przewidzianych w Umowie.
Zarząd Petrolinvest szacuje, że wysokośd tego pomniejszenia ceny nie przekroczy kwoty 250.000 USD.
Strony uzgodniły, że realizacja transakcji zbycia udziałów Profit nastąpi po pozytywnym zakooczeniu
kompleksowego due diligence oraz otrzymaniu wszystkich wymaganych zgód, w terminie 90 dni od dnia
zawarcia Umowy.
Doprowadzenie do tej transakcji nie było łatwe w tak trudnej i niestabilnej sytuacji gospodarczej jaka obecnie
panuje na rynku, tym bardziej należy podkreślid konsekwencję i skutecznośd działania Spółki.
Jestem przekonany, że sprzedaż Profitu, jest kolejną transakcją, która potwierdza wiarygodność zapowiedzi
Zarządu dotyczących realizacji nowej strategii a w szczególności, w tym wypadku, uporządkowania
posiadanych aktywów w Kazachstanie - powiedział Prezes Bertrand Le Guern
Obszar objęty Koncesją Profit położony jest na południowym skraju basenu południowego Turgaju w
środkowym Kazachstanie. Obejmuje obszar o łącznej powierzchni 3170 km2 położony ok. 50 km na północny
wschód od miasta Kyzyłorda. W 2007 r. wykonano dwa odwierty poszukiwawcze (G-1 i G-4), lecz nie
stwierdzono objawów węglowodorów. Wyniki prac geochemicznych przeprowadzonych na próbkach
pobranych z odwiertu G-1 pozwalają przypuszczad, że mogą się w tym obszarze znajdowad skały macierzyste, a
tym samym jest również możliwośd występowania akumulacji powstałej z nich ropy naftowej.
Wg. McDaniel&Associates zasoby perspektywiczne obszaru kontraktu wynoszą 10,9 mln bbl. Po wnikliwej
analizie, decyzją Zarządu koncesja Profit została zakwalifikowana, jako nie strategiczna częśd aktywów
kazachskich.
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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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