Warszawa, 18 listopada 2011 r.
Komunikat Prasowy

WYJA NIENIA DOTYCZ!CE RAPORTU NIEZALE"NEGO EKSPERTA Z DNIA 12
PA#DZIERNIKA 2011 ROKU
Petrolinvest S.A. („Spó ka”) od 2007 roku regularnie wspó pracuje z firm! McDaniel & Associates
Consultants Ltd. („McDaniel”), która przygotowuje dla Spó ki niezale"ne raporty dotycz!ce
oszacowania zasobów w#glowodorów, do których prawa posiadaj! podmioty zale"ne Spó ki,
oraz klasyfikacj# tych zasobów wed ug standardów bran"owych. McDaniel $wiadczy us ugi w
zakresie oceny z %" ropy i gazu dla $wiatowego przemys u naftowego od ponad 50 lat. Firma ta
posiada cenione na ca ym $wiecie do$wiadczenie w przygotowywaniu opracowa&
geologicznych, raportów dotycz!cych oszacowania z %", raportów dotycz!cych oceny zasobów
naturalnych, wycen ekonomicznych oraz in"ynierii z '"owej ukierunkowanej na wydobycie ropy
naftowej.
Najnowszym raportem przygotowanym przez McDaniel & Associates na zlecenie Spó ki jest
„Raport Niezale"nego Eksperta, Kontrakt OTG – Kazachstan, Pa(dziernik 2011” [Independent
Competent Person’s Report OTG Contract – Kazakhstan October 2011] („Raport”). Raport, wraz
z opiniami Spó ki, by przedmiotem komunikatu prasowego wydanego przez Spó )# w dniu 12
pa(dziernika 2011 roku. McDaniel zwróci si# do Spó ki o wyja$nienie zawartej w Raporcie
informacji dotycz!cej klasyfikacji zasobów dla struktury Shyrak. W zwi!zku z powy"szym, Spó ka
zwraca uwag#, "e klasyfikacja zasobów struktury Shyrak, okre$lona przez firm# McDaniel, nie
zmieni a si# i pozostaj! one w kategorii zasobów perspektywicznych. W oparciu o standard
bran"owy klasyfikacji zasobów zastosowany przez McDaniel, ka"da reklasyfikacja zasobów lub
potwierdzenie odkrycia z '"a mo"e nast!pi* wy !cznie po otrzymaniu wi!"!cych wyników
opróbowania odwiertu Shyrak 1.
Spó ka podkre$la równie", "e, w oparciu o wyniki uzyskane z odwiertu Shyrak 1, firma McDaniel
dokona a w Raporcie ponownego oszacowania zasobów perspektywicznych struktury Shyrak,
zwi#kszy a geologiczne prawdopodobie&stwo sukcesu odkrycia ropy oraz, co za tym idzie,
zwi#kszy a poziom zasobów perspektywicznych struktury Shyrak w kategorii „risked” (zasobów
liczonych z uwzgl#dnieniem prawdopodobie&stwa sukcesu).
W dniu dzisiejszym, Zarz!d Spó ki poda do publicznej wiadomo$ci informacj# nt. oczywistej
pomy ki pisarskiej w Raporcie z dnia 12 pa(dziernika 2011 roku dotycz!cym zasobów
+#glowodorów wyst#puj!cych na obszarze Kontraktu OTG. Pomy ka dotyczy a jednostek miary
,"ytych w wykazie zasobów perspektywicznych w udziale przypisanym Spó ce (Tabela nr 2).
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