Warszawa, 12 października 2011 r.
Komunikat Prasowy

AKTUALNY RAPORT NIEZALEŻNEGO EKSPERTA McDANIEL & ASSOCIATES
POTWIERDZA WYNIKI ODWIERTU SHYRAK 1.
OZNACZA TO ODKRYCIE ZŁOŻA.
NIEZALEŻNY EKSPERT ZNACZĄCO PODNOSI PRAWDOPODOBIEOSTWO
SUKCESU NA STRUKTURZE SHYRAK ORAZ ZWIĘKSZA – 4,5 krotnie - ILOŚD
ZASOBÓW WĘGLOWODORÓW OKREŚLONYCH Z UWZGLĘDNIENIEM
PRAWDOPODOBIEOSTWA SUKCESU.
Zgodnie z Raportem Bieżącym PETROLINVEST S.A. Zarząd informuje o upublicznieniu
nowego raportu Competent Person Report (CPR) na temat zasobów Kontraktu
OilTechnoGroup, podmiotu zależnego Spółki z siedzibą w Kazachstanie (OTG) otrzymany
od niezależnego eksperta, firmy McDaniel & Associates Consultants Ltd.
Z satysfakcją informuję, że otrzymaliśmy od niezależnego eksperta - McDaniel &
Associates Ltd. - raport, który potwierdza wcześniejszą ocenę wyników odwiertu Shyrak
1 - w tym, obecnośd gazu i kondensatu, bardzo dobre warunki złożowe, takie jak wysokie
ciśnienie złożowe, szczelinowatośd, brak siarkowodoru oraz wielkośd struktury złożowej.
W tym momencie, oznacza to dla nas odkrycie złoża.
Dodatkowo, nowe wyniki podnoszą tzw. prawdopodobieostwo sukcesu geologicznego
do takiego stopnia, że przeszacowana wartośd struktury Shyrak, liczona identyczną
metodą jaką przyjął niezależny ekspert w 2009 roku, wynosi ponad 580 mln USD powiedział Bertrand Le Guern Prezes Petrolinvest SA.
Nowe dane nie tylko potwierdzają wysoką wartośd rynkową jednego z posiadanych
przez Petrolinvest aktywów – Kontraktu OTG, ale i są niezwykle przydatne w
prowadzeniu rozmów z międzynarodowymi partnerami w sprawie zagospodarowania
odkrytego złoża – dodał.
W okresie kilku ostatnich miesięcy Spółka informowała w szeregu raportach bieżących i
komunikatach prasowych o przebiegu prac w odwiercie Shyrak 1. Oceniając wyniki prac
Spółka informowała również, że suma uzyskanych informacji, zarówno tych w postaci
objawów w czasie wiercenia, takich jak zgazowanie płuczki wiertniczej, przypływy gazu z
kondensatem, jak i wyniki wykonanych pomiarów geofizycznych i wydobywanie gazu i
kondensatu przez okres 15 dni wskazują na odkrycie złoża.
Chcąc jak najszybciej uzyskad niezależną ekspertyzę, która zweryfikuje wyniki odwiertu i
jednocześnie da aktualną wiedzę na temat zasobów węglowodorów, Spółka zleciła
niezależnemu audytorowi aktualizację raportu zasobowego Independent Competent
Person’s Report dla struktury Shyrak.
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W dniu dzisiejszym Spółka otrzymała nowy raport niezależnego eksperta, firmy McDaniel
& Associates Ltd. dla kontraktu OTG, w którym potwierdzone zostały publikowane przez
Spółkę wnioski geologiczno-złożowe. Dokonane przez audytora kilkakrotne podniesienie
prawdopodobieostwa sukcesu geologicznego dla struktury Shyrak spowodowało, że ma
ono obecnie wartośd właściwą dla złóż odkrytych a nie obiektów poszukiwawczych.
W niniejszym raporcie niezależny ekspert dokonał również ponownego oszacowania
zasobów perspektywicznych określając je dla struktury Shyrak na 292,6 milionów boe
(baryłek ekwiwalentu ropy naftowej). Przeklasyfikowanie części tych zasobów (ang.
prospective resources), związanych z wykonanym odwiertem na zasoby potwierdzone
(ang. reserves) będzie miało miejsce po zakooczeniu opróbowania odkrytych horyzontów
złożowych. Spółka prowadzi już przygotowania do rozpoczęcia tej operacji. Potwierdzenie
wynikami przyszłego opróbowania zasobów przewidywanych przez niezależnego
audytora uplasuje odkryte złoże w grupie złóż dużych, tj. wśród kilkunastu złóż
Kazachstanu o największych zasobach.
Chociaż formalnie zasoby struktury Shyrak znajdują się nadal w tej samej kategorii co w
roku 2009, to wartości te mają już inne znaczenie. Niezależny ekspert potwierdził to
zarówno w opisie pozytywnych wyników odwiertu, jak i jakościowo poprzez zmianę
szacunków prawdopodobieostwa sukcesu, które po uwzględnieniu wyników zawiera się
teraz w przedziale od 40 do 48% w zależności od części złoża (w raporcie z 2009 roku było
ono znacznie niższe i zawierało się w przedziale od 8 do 13%). Takie podniesienie
prawdopodobieostwa sukcesu powoduje również, że zasoby perspektywiczne z
uwzględnieniem tego parametru wynoszą aktualnie 135,1 milionów boe, co oznacza 4,5krotny wzrost w stosunku do wielkości 29,8 miliona boe z roku 2009.
Raport uaktualnia zasoby dla całego kontraktu OTG i w tym momencie wynoszą one 1
909,2 mln boe zasobów perspektywicznych oraz 555,9 mln boe z uwzględnieniem
prawdopodobieostwa sukcesu (wartośd średnia) przy 450,3 mln boe oszacowanych w 2009
r.
W raporcie nie wykonywano nowej wyceny wartości finansowej przeszacowanych
zasobów, przyjmując jednak identyczne jak w roku 2009 dane dotyczące wartości 1 baryłki
ekwiwalentu ropy (boe) liczonej z uwzględnieniem prawdopodobieostwa sukcesu, tj. 4,31
USD/boe, dodatkowe zasoby, określone dla struktury Shyrak w ilości 105 milionów boe,
powodują wzrost jej wartości o około 450 milionów USD, tj. do wysokości około 582 mln
USD. Oznacza to, że uwzględniając wcześniejsze ustalenia McDaniel wartośd całego
kontraktu OTG wzrasta z 2,658 mld USD oszacowanych w 2009 do około 3,1 mld USD.
Należy podkreślid, że podana wartośd 4,31 USD oznacza wyliczoną wartośd na jedną
wydobytą i sprzedaną baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej, po uwzględnieniu wszystkich
koniecznych nakładów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych, z uwzględnieniem
zapłaconych podatków, przy 10% stopie dyskontowej. Wartośd ta wyliczona była według
prognozy cen ropy naftowej, kondensatu i gazu ziemnego w roku 2009, dlatego też Spółka,
dodatkowo liczy na istotną zmianę przyszłej wyceny wartości finansowej przeszacowanych
zasobów struktury Shyrak oraz całego kontraktu OTG ( cena ropy w 2009 r kształtowała się
miedzy 45 -78 USD / bbl w 2011 ok. 110 USD / bbl.)
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O tak dużym zwiększeniu zasobów zdecydowały dobre wyniki pomiarów geofizycznych
wykonanych w odwiercie i badao rdzeni (w tym porowatośd i bardzo silnie rozwinięta
szczelinowatośd, czyli dobre tzw. właściwości zbiornikowe skał), ale w szczególności
wydobywanie pod bardzo wysokim ciśnieniem i spalanie gazu z kondensatem przez okres
około 15 dni. Fakt ten jednoznacznie świadczy o tym, że odwiert przewiercił skały nasycone
węglowodorami i, że węglowodory te posiadają zdolnośd do wypływania z odwiertu pod
dużym ciśnieniem. Zjawiska takie w czasie wykonywania odwiertów są wyjątkowe i z
punktu widzenia sukcesu poszukiwao mają charakter bardzo pozytywny. Pozwalają one
również na prognozowanie uzyskania przemysłowej wydajności odwiertu, przy czym
ostatecznie zostanie to potwierdzone wynikami opróbowania.
Specjaliści firmy McDaniel z zakresu geologii, geofizyki i wiertnictwa dokładnie
przeanalizowali proces wiercenia odwiertu Shyrak 1 i w pełni potwierdzili wnioski, jakie
wyciągnęliśmy na podstawie zarejestrowanych objawów i wykonanych w odwiercie
pomiarów geofizycznych - powiedział Główny Geolog Petrolinvestu, Michał Myśliwiec.
Kontakt:
relacje.inwestorskie@petrolinvest.pl
PETROLINVEST S.A.
Biuro Zarządu
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
www.petrolinvest.pl
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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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