Warszawa, 07 listopada 2011 r.
Komunikat Prasowy

SILURIAN HALLWOOD POZYSKAŁ OD NOWYCH INWESTORÓW PONAD
66 MLN PLN
W dniu 7 listopada 2011 Silurian Hallwood, spółka z Grupy Petrolinvest, zakooczyła
proces emisji akcji w ramach oferty prywatnej kierowanej do zagranicznych inwestorów.
Silurian Hallwood pozyskał w ten sposób ponad 66 mln PLN.
Silurian Hallwood jest spółką joint-venture utworzoną w lipcu 2011 roku, w której
największe udziały objęli Petrolinvest S.A. oraz Hallwood Energy Group (obecnie Hallwood
Resources Poland, Inc.). Silurian Hallwood posiada – poprzez spółkę zależną Silurian
Energy Services Sp. z o.o. - cztery koncesje na poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego
(w szczególności gazu łupkowego) w Polsce. Koncesje zlokalizowane są w północnowschodniej Polsce i obejmują bloki „Lidzbark Warmioski”, „Kętrzyn”, „Węgorzewo” oraz
„Gołdap” o łącznej powierzchni 2.333,56 km2. Koncesje Silurian Hallwood zlokalizowane są
wzdłuż granicy Polski z obwodem Kaliningradzkim, gdzie prowadzone jest na koncesjach o
podobnym profilu geologicznym, przemysłowe wydobycie ropy naftowej.
Głównym celem Silurian Hallwood jest szybkie rozpoczęcie poszukiwao i eksploatacja
węglowodorów na tych koncesjach, wykorzystując do tego unikalne kompetencje
Hallwood Energy Group w zakresie szczelinowania hydraulicznego niezbędnego dla
eksploatacji gazu i ropy z łupków. Hallwood Energy Group jest jednym z pionierów tej
technologii wydobycia, a w ponad 10-letnim okresie jej stosowania koncentrował się na
doskonaleniu jej efektywności i bezpieczeostwie środowiskowym.
Jednym z pierwszym celów dla spółki Silurian Hallwood było pozyskanie kapitału poprzez
przeprowadzenie emisji prywatnej kierowanej do zagranicznych inwestorów.
„Właśnie zakooczony został proces podniesienia kapitału Silurian Hallwood. W drodze
emisji akcji spółka pozyskała ponad 66 mln PLN, co daje jej wycenę na poziomie ponad 250
mln PLN. Sukces tego private placement potwierdza właściwy model biznesowy przyjęty
dla Silurian Hallwood i jest bardzo dobrą zapowiedzią dla przyszłego debiutu giełdowego
Silurian Hallwood. – powiedział Wiesław Skrobowski, członek Rady Dyrektorów Silurian
Hallwood.
„Cały proces pozyskania przez Silurian Hallwood nowego kapitału prowadzony był w
bardzo trudnym okresie dla rynków kapitałowych na świecie. Wśród inwestorów widad
ostrożnośd, ale również duże zainteresowanie inwestycjami w polski gaz łupkowy.
Zagraniczni inwestorzy wiedzą jak bardzo gaz łupkowy wpłynął na rynek Stanów
Zjednoczonych, zaangażowanie w Silurian Hallwood traktują jako długofalową, bardzo
dobrą inwestycję” - powiedział Bertrand Le Guern Prezes Petrolinvest.
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„Pozyskanie finansowania przez Silurian Hallwood przy tak korzystnej waluacji tej spółki
należy uznad za duży sukces. Po emisji nowych akcji kapitalizacja Silurian Hallwood wynosi
250 mln PLN, a 36,26% akcji Petrolinvestu jest warte ok. 100 mln PLN.” – dodał
Przyjęta przez Zarząd Petrolinvestu strategia zakłada rozwój Spółki w obszarze
strategicznych dla spółki aktywów poszukiwawczo-wydobywczych w Kazachstanie
(Koblandy, Shyrak, Emba) również rozwój w zakresie eksploatacji gazu łupkowego w Polsce,
poprzez spółki Silurian Hallwood oraz Silurian Sp. z o.o.
Udany private placement Silurian Hallwood jest kolejnym krokiem w strategii Petrolinvestu
służącej zbudowaniu wartości nowych i możliwie płynnych aktywów (poza koncesjami w
Kazachstanie), które zapewnią Spółce możliwośd długoterminowego finansowania
działalności, przede wszystkim w Kazachstanie. Stąd również decyzja o zwiększeniu
zaangażowania Petrolinvestu zarówno w Silurian Hallwood, jak i Silurian, a także decyzja o
nabyciu farm wiatrowych, których rozwój i sprzedaż ma służyd temu samemu celowi.
„Podniesienie kapitału przez Silurian Hallwood to osiągnięcie jednego z pierwszych etapów
w ramach naszej strategii. Teraz będziemy się koncentrowad na szybkim uzyskaniu
pozytywnych wyników z pierwszych odwiertów na koncesjach Silurian Hallwood w Polsce
oraz na przygotowaniach tej spółki do IPO w 2012 roku.” - powiedział Bertrand Le Guern –
„Podobną drogę rozwoju planujemy dla spółki Silurian Sp. z o.o.. Nie wykluczamy również
dalszych akwizycji w obszarze gazu łupkowego w Polsce. Chcemy by Grupa Petrolinvest
stała się na naszym rynku jednym z wiodących podmiotów w segmencie gazu łupkowego” –
dodał.
Petrolinvest, obok udziałów w Silurian Hallwood, posiada również 90% udziałów w Silurian
Sp. z o.o.. Spółka ta posiada pięd koncesji na poszukiwanie złóż ropy naftowej oraz gazu
ziemnego o łącznej powierzchni 4.082,10 km2.
Duże zainteresowanie światowych koncernów gazem łupkowym w Polsce, która
potencjalnie posiada jedne z największych złóż w Europie, jest zrozumiałe, zwłaszcza gdy
spojrzy się przez pryzmat zmian jakie zaszły w krótkim czasie na rynku amerykaoskim. W
ciągu dziesięciu lat udział gazu z łupków, w produkcji energii zasilanej gazem ziemnym, z
zera osiągnął 30%. Sektor gazu łupkowego stworzył ponad 200 tysięcy miejsc pracy, a
obniżka cen tego surowca spowodowała, że w USA ponownie i dynamicznie rozwijają się
branże uzależnione od dostaw gazu. Gaz łupkowy, stworzył nowe fortuny. Przykładem jest
firma - Chesapeake Energy, zajmująca się wydobyciem gazu ziemnego, która pod koniec lat
90-tych wyceniana była na około 70 mln USD a dzisiaj, dzięki wejściu w poszukiwanie i
wydobycie gazu łupkowego, warta jest 250 razy więcej - 18 mld USD.
Europejska, a szczególnie polska historia gazu łupkowego, może toczyd się znaczenie
szybciej – technologia jest udoskonalona, inwestorzy świadomi znaczenia i potencjału
nowej branży. Tegoroczny, (czerwiec 2011) udany debiut, niedużej firmy poszukiwawczej 3Legs Resources - na giełdzie AIM w Londynie pokazał, że 9 polskich koncesji
poszukiwawczych inwestorzy wyceniają na ok. 1 mld PLN. Arytmetyczna wycena
specjalistów Domu Inwestycyjnego BRE Banku szacuje wartośd 15 koncesji PGNiG w
przedziale 1,4 – 5,5 mld USD, a 7 koncesji PKN Orlen między 0,4 - 1,9 mld USD.
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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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