Warszawa, 03 kwietnia 2012 r.
Komunikat Prasowy

GRUPA PETROLINVEST POZYSKA A PRAWIE 13 MLN PLN Z REALIZACJI
PROJEKTÓW FARM WIATROWYCH
Zarz d spó ki PETROLINVEST S.A informuje, e w dniu 29 marca oraz w dniu 3 kwietnia 2012
roku spó ka zale na Petrolinvestu tj. Pomorskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. podpisa a umowy
na podstawie których Pomorskie Farmy Wiatrowe sprzeda y cz
posiadanych przez siebie
nieruchomo ci gruntowych zlokalizowanych na awach za czn cen niemal 13 mln PLN.
Spó ka Pomorskie Farmy Wiatrowe (PFW) zosta a nabyta przez Petrolinvest w celu realizacji
trzech projektów budowy l dowych farm wiatrowych. Obecnie PFW realizuje trzy projekty
dowych farm wiatrowych na awach, o cznej mocy oko o 100 MW.
Dwa z tych projektów, w tym jeden w fazie budowy, realizowane s w ramach umowy typu joint
venture wspólnie z zagranicznym funduszem inwestycyjnym, którego udzia owcem jest jeden z
najwi kszych europejskich banków. Fundusz ten jest znany i ceniony w Polsce, specjalizuje si w
inwestycjach w energetyk wiatrow i aktualnie posiada portfel projektów wiatrowych o mocy
200 MW i warto ci ok. 310 mln Euro. Jako wi kszo ciowy udzia owiec fundusz ten
odpowiedzialny jest za uruchomienie wspó realizowanych projektów wiatrowych, w tym w
szczególno ci za zarz dzanie procesem pozyskania finansowania, dostaw urz dze oraz budow
i eksploatacj farm wiatrowych.
Realizacja projektów farm wiatrowych na awach przebiega zgodnie z uzgodnionym z naszym
partnerem harmonogramem. Sprzeda cz ci posiadanych przez PFW nieruchomo ci gruntowych
mog a zosta zrealizowana, gdy po zako czeniu prac projektowych okre lili my ju precyzyjnie
lokalizacj poszczególnych si owni wiatrowych w ramach pierwszych dwóch projektów farm
wiatrowych – powiedzia Maciej Wantke, cz onek Zarz du Petrolinvest S.A. odpowiedzialny za
realizacje projektów w zakresie odnawialnych róde energii.
Sprzedane w dwóch transakcjach nieruchomo ci gruntowe obejmuj zarówno grunty, które
zosta y sprzedane do podmiotu trzeciego i które s zb dne dla budowy si owni wiatrowych w
projektowanych lokalizacjach, jak i grunty sprzedane do spó ki zale nej PFW w celu wybudowani
na nich farm wiatrowych. Pierwsza transakcja sprzeda y zosta a ju zamkni ta i rozliczona, w
konsekwencji do spó ki wp yn a pe na cena nabycia w wysoko ci 8,6 mln PLN.
Rozliczenie drugiej transakcji (o warto ci 5,5 mln PLN, z czego PFW jako udzia owiec spó ki
zale nej sfinansowa a 25%) nast pi w najbli szych dniach. W kolejnym etapie realizacji
projektów farm wiatrowych PFW sprzedadz jeszcze ok. 100 ha zb dnych gruntów (za oko o 2,7
mln PLN), których posiadanie nie jest konieczne dla realizacji projektów budowy farm
wiatrowych na awach.
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Petrolinvest naby udzia y w spó ce PFW od Prokom Investments S.A. w lipcu 2011 roku za
cen 36,9 mln PLN, któr rozliczy w ca ci poprzez emisj 3,69 mln akcji (po cenie
nominalnej 10 PLN za jedn akcj ). Sama sprzeda gruntów w ramach projektów farm
wiatrowych realizowanych przez PFW przyniesienie Grupie Petrolinvest wp ywy gotówkowe
w wysoko ci ok. 15,4 mln PLN i sam ten wp yw stanowi cznie ok. 42% ceny nabycia
udzia ów w PFW.
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Niniejszy komunikat prasowy zosta przekazany Pa stwu przez Petrolinvest S.A. („Spó ka”) w dobrej wierze i jedynie dla celów
informacyjnych. Prosimy o uwa ne zapoznanie si z tre ci poni szego zastrze enia. Z uwagi na mo liwo dokonywania zmian lub
aktualizacji tre ci niniejszego komunikatu (w tym zastrze enia), powinni Pa stwo zapozna si z ca jego tre ci , w tym z tre ci zastrze enia
za ka dym razem, kiedy zapoznajecie si Pa stwo z tre ci niniejszego komunikatu prasowego. Spó ka, aden z jej akcjonariuszy, cz onków
organów zarz dzaj cych lub nadzoruj cych czy te pracowników nie sk ada ani nie jest zobowi zany do sk adania jakichkolwiek o wiadcze
lub zapewnie zwi zanych z tre ci niniejszego komunikatu prasowego.
Informacje zawarte w komunikacie prasowym nie s skierowane ani przeznaczone do udost pniania osobom znajduj cym si na terytorium
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii, ani w adnym systemie prawnym, w którym publikacja czy rozpowszechnianie
informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym by oby niezgodne z obowi zuj cymi w tym systemie przepisami prawa. Informacje
te nie stanowi ani nie s elementem oferty sprzeda y ani jakiejkolwiek zach ty do z enia oferty sprzeda y, ani do z enia oferty kupna
papierów warto ciowych Spó ki. Papiery warto ciowe Spó ki nie zosta y zarejestrowane w trybie Ameryka skiej Ustawy o Papierach
Warto ciowych z 1933 roku (US Securities Act of 1933 z pó niejszymi zmianami) i bez stosownej rejestracji nie mog by przedmiotem oferty
ani sprzeda y na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba, e zgodnie z maj cymi zastosowanie wyj tkami od lub w ramach
transakcji nie podlegaj cej wymogom rejestracyjnym na podstawie powy szej ustawy i odpowiednich przepisów stanowych. Niniejszy
komunikat prasowy ani adna informacja w nim zawarta nie stanowi ani nie s elementem zaproszenia do sprzeda y, ani jakiejkolwiek
zach ty do z enia oferty kupna na terenie Kanady, Australii i Japonii ani w innych systemach prawnych, w których wykonanie powy szych
czynno ci stanowi oby naruszenie obowi zuj cych przepisów i na terenie tych systemów nie b dzie przeprowadzana oferta na akcje ani
prawa do akcji.
Informacje udost pniane w niniejszym komunikacie prasowym nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów warto ciowych
Spó ki, nie stanowi oferty sprzeda y ani zach ty b
zaproszenia do nabywania lub sk adania zapisów na papiery warto ciowe Spó ki.
adna z informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym nie stanowi rekomendacji nabywania lub zbywania instrumentów
finansowych w rozumieniu Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa dziernika 2005 r. w sprawie informacji stanowi cych
rekomendacje dotycz ce instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005, Nr 206, poz. 1715). W konsekwencji,
informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym nie mog stanowi podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej dotycz cej
papierów warto ciowych Spó ki.
Zarz d Spó ki dok ada nale ytej staranno ci aby wszelkie informacje przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym by y prawdziwe i
rzetelne, jednak e ani Zarz d Spó ki ani Spó ka (ani aden z jej akcjonariuszy, cz onków organów nadzoruj cych czy te pracowników) nie
ponosi odpowiedzialno ci za rzetelno ani prawdziwo informacji publicznie dost pnych zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mog zawiera stwierdzenia dotycz ce przysz ci, przy czym jakiekolwiek
stwierdzenia dotycz ce przysz ci to jedynie potencjalne wyniki zdarze , o których mowa w komunikacie prasowym odznaczaj ce si
znacznym poziomem ryzyka i niepewno ci, opieraj ce si na szeregu za
(dotycz cych dzia alno ci Spó ki, sytuacji ekonomicznej,
mo liwo ci inwestycyjnych Spó ki, wyników prac poszukiwawczych, przewag konkurencyjnych Spó ki etc.), które nie zosta y wskazane w
tre ci niniejszego komunikatu prasowego. Stwierdzenia dotycz ce przysz ci nie stanowi gwarancji przysz ych wyników oraz wi
si z
ryzykiem i brakiem pewno ci ich realizacji. Z uwagi na mo liwo wyst pienia szeregu czynników, faktyczne efekty realizacji inwestycji, o
których mowa w niniejszym komunikacie prasowym, a w konsekwencji wynikaj ce z jej wykonania zyski Spó ki nie s pewne.
Szczegó owy opis czynników ryzyka zwi zanych z inwestowaniem w papiery warto ciowe Spó ki znajduje si w raporcie rocznym Spó ki za
2011 rok opublikowanym w sieci Internet na stronie Spó ki pod adresem http://www.petrolinvest.pl/pl/raporty-okresowe.html.
Z zastrze eniem dope nienia obowi zków wynikaj cych z przepisów prawa (dotycz cych m.in. przekazywania informacji poufnych), Spó ka
niniejszym o wiadcza, e nie jest zobowi zana do aktualizacji lub korygowania publikowanych danych dotycz cych informacji zawartych w
niniejszym komunikacie prasowym ani przyj tych za
strategii Spó ki w odniesieniu do tych informacji.
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