Warszawa, 5 pa dziernik 2010
Komunikat Prasowy

KAPITA NA INWESTYCJE
Zarz d Petrolinvest S.A., informuje, i na dzie 30 pa dziernika 2010 r. zwo
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego celem b dzie podj cie
uchwa y o warunkowym podwy szeniu kapita u zak adowego Spó ki o kwot od 150
do 190 mln PLN oraz dokonanie zmian w Statucie Spó ki. Podniesienie kapita u
zak adowego Spó ki ma umo liwi pozyskanie przez Spó
rodków finansowych
niezb dnych dla przeprowadzenia programu inwestycji w ramach nowej strategii
Petrolinvestu.
Podniesienie kapita u Petrolinvestu jest zwi zane bezpo rednio z realizacj nowej
strategii Spó ki zak adaj cej uzyskanie przez Spó
w najkrótszym mo liwie czasie
dodatnich przep ywów finansowych oraz dodatniego wyniku z prowadzonej
dzia alno ci operacyjnej. Spó ka zamierza osi gn ten cel m.in. poprzez akwizycj pól
naftowych, na których prowadzona jest przemys owa eksploatacja ropy naftowej,
a tak e poprzez dalszy rozwój oraz intensyfikacj
handlu produktami
ropopochodnymi.
W ocenie Zarz du Petrolinvestu, podniesienie kapita u ma przede wszystkim s

:

akwizycji – po zako czeniu procesu due diligence – z a eksploatowanego przez
spó
„Bogorodsknieft” oraz zwi kszeniu mocy wydobywczych na tym z u
z obecnego 1 mln bary ek rocznie lekkiej ropy naftowej do 3-4 mln bary ek
rocznie;
sfinansowaniu nowych odwiertów w ramach koncesji Petrolinvestu posiadanych
w Kazachstanie, w tym odwiertów na strukturze Shyrak (koncesja OTG);
zmniejszeniu zad

enia Spó ki wobec instytucji finansuj cych;

spe nieniu warunków zawieszaj cych umowy zwartej z francuskim koncernem
Total w sprawie wspólnych inwestycji na z u Koblandy w ramach najwi kszej
koncesji Petrolinvestu w Kazachstanie – OTG;
spe nieniu warunków zawieszaj cych umowy zawartej z Europejskim Bankiem
Odbudowy i Rozwoju;
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wykonaniu przez Petrolinvest umów zawartych z Kingsbrook Opportunities
Master Fund LLP oraz Iroquois Master Fund Ltd. oraz
realizacji programów motywacyjnych dla cz onków w adz Spó ki i kadry
mened erskiej Spó ki.
Jednocze nie Zarz d Spó ki zwraca uwag , i podj cie przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie wnioskowanej uchwa y w przedmiocie warunkowego podwy szenia
kapita u zak adowego nie jest to same z wyemitowaniem akcji z kapita u warunkowego
i wprowadzeniem ich do obrotu. Warunkowy kapita zak adowy to narz dzie
umo liwiaj ce osi gni cie powy szych zamierze , w tym pozyskanie nowych rodków
finansowych, pozwalaj ce na dokonywanie ewentualnych emisji akcji na zasadach
rynkowych – przy cenie emisyjnej nie ni szej ni warto nominalna akcji wynosz ca 10
.
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