Warszawa, 04 października 2011 r.
Komunikat Prasowy

EMBA – PRZEDŁUŻENIE KONCESJI NA KOLEJNE 2 LATA
Zgodnie z raportem bieżącym z dnia 04 października 2011, Zarząd PETROLINVEST S.A. informuje, o
otrzymaniu decyzji Ministerstwa Ropy i Gazu Republiki Kazachstanu o zezwoleniu na przedłużenie
okresu poszukiwawczego Kontraktu Emba, zarejestrowanego na rzecz spółki TOO EMBA JUG NIEFT,
na okres kolejnych dwóch lat, tj. do dnia 29 czerwca 2013 roku, w celu oceny komercyjnej wartości
złoża odkrytego w ramach Kontraktu Emba.
Przedłużenie okresu poszukiwawczego Kontraktu Emba było jednym z celów strategicznych
Petrolinvestu w związku z planowanym przystąpieniem do komercyjnej eksploatacji
węglowodorowów z tej koncesji.
Petrolinvest, po przeprowadzeniu wraz z doradcami szeregu dodatkowych analiz geologicznych i
ekonomicznych, zamierza przystąpid do eksploatacji ropy naftowej z m.in. odkrytego już złoża
Żubantam na koncesji Emba. W oparciu o przeprowadzone analizy i opierając się na przyjętych dla
nich konserwatywnych założeniach można szacowad, że całośd wydobycia wyniesie ok. 20 mln baryłek
ropy. Petrolinvest zamierza zakontraktowad do prowadzenia eksploatacji węglowodorów na koncesji
Emba wyspecjalizowanego operatora, który prowadzi podobną, co do parametrów, eksploatację ropy
naftowej na koncesji sąsiadującej z Embą. Przy przyjętych założeniach dotyczących eksploatacji ropy
na koncesji Emba oraz podobnych parametrach efektywności eksploatacji, które dzisiaj osiąga
potencjalny partner Petrolinvestu dodatnie przepływy finansowe dla Spółki powinny pojawid się z tej
struktury na przełomie 2012 / 2013 roku. Współpraca z doświadczonym i lokalnym partnerem w
ramach koncesji Emba powinna wpłynąd na zmniejszenie kosztów wykonania prac niezbędnych dla
przemysłowej eksploatacji węglowodorów, m.in. organizacji zaplecza produkcyjnego oraz wykonania
odwiertów eksploatacyjnych.
Przedłużenie okresu poszukiwawczego koncesji Emba umożliwi również dalsze przebadanie szeregu
zidentyfikowanych w ramach tej koncesji struktur geologicznych i w konsekwencji pozwoli na
zwiększenie potencjału i wartości koncesji. Aktualne zasoby perspektywiczne koncesji Emba
oszacowane przez niezależnego eksperta wynoszą 81,6 mln bbl. W ramach koncesji Emba odkryto już
złoże Żubantam, które zlokalizowane jest na płytko położonych horyzontach roponośnych (głębokośd
od 350 do 550 m).
Decyzja o przedłużeniu koncesji potwierdza wysoką wiarygodnośd Petrolinvestu jako inwestora na
szeregu koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych w Kazachstanie. Obecnie przygotowujemy się do
eksploatacji ropy z koncesji Emba współpracując w tym zakresie z wyspecjalizowanym, lokalnym
operatorem, dzięki czemu będzie mogli wykorzystad jego potencjał w zakresie eksploatacji a także
sprzedaży węglowodorów. - powiedział Prezes Petrolinvest Bertrand Le Guern
Zgodnie z komunikatem z dnia 31 sierpnia 2011, szacowany przez Zarząd Petrolinvest pierwszy etap
inwestycji na koncesji Emba wynosi ok. 12 mln USD.
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Mające w ostatnich dniach miejsce zwiększenie zaangażowania kapitałowego Grupy Prokom w
Petrolinvest, potwierdza przekonanie naszego strategicznego akcjonariusza co do wartości projektów
realizowanych przez Spółkę. Stałe wsparcie finansowe jak i merytoryczne Grupy Prokom jest również
pełnym potwierdzeniem dla realizowanej przez Petrolinvest strategii rozwoju – powiedział Prezes
Petrolinvest 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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