Warszawa, 24 maja 2012 r.
Komunikat Prasowy
PODPISANIE UMOWY WYKONAWCZEJ Z KONCERNEM TOTAL DLA WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA
OBSZARZE KONTRAKTU OTG W KAZACHSTANIE I PRZYGOTOWANIE DO WYKONANIA
KOLEJNEGO ODWIERTU NA KOBLANDACH
Petrolinvest S.A. informuje, że w dniu 23 maja 2012 roku została podpisana umowa o wspólnym
zarządzaniu (Joint Operating Agreement, JOA) pomiędzy spółką zależną Petrolinvestu - TOO
OilTechnoGroup (spółką prawa kazachskiego - zwaną OTG) a spółką zależną koncernu TOTAL TOTAL E&P KOBLANDY. TOTAL zostanie operatorem (koncesji) kontraktu OTG – będzie liderem prac
na tym kontrakcie w Kazachstanie. Najbliższym etapem realizacji JOA jest wykonanie na strukturze
Koblandy kolejnego odwiertu (K-4), który zostanie sfinansowany przez TOTAL oraz przystąpienie do
przemysłowej eksploatacji złoża.
Spółka Petrolinvestu OTG posiada kontrakt na poszukiwanie i wydobycie węglowodorów w
Kazachstanie, zlokalizowaną w sąsiedztwie jednego z największych eksploatowanych złóż w
Kazachstanie – Karachaganak.
Zasoby perspektywiczne kontraktu OTG szacowane są (przez renomowaną kanadyjską firmę
McDaniel & Associates) na poziomie 1 909,2 mln baryłek, zaś wartość udziału Petrolinvest w
koncesji OTG wynosi ok. 2,332 miliarda USD.
Na kontrakcie Koblandy Petrolinvest zidentyfikował dwie niezwykle istotne struktury geologiczne, na
których koncentrowane są prace poszukiwawcze: strukturę Koblandy i strukturę Shyrak.
Strategiczna współpraca z koncernem TOTAL rozpoczęła się w 2010 roku
W 2010 roku, Petrolinvest podpisał z koncernem TOTAL umowę o strategicznej współpracy (umowa
farm-out) w ramach kontraktu OTG i struktury Koblandy. W wyniku przeprowadzonych przez TOTAL i
Petrolinvest prac na tej strukturze w zakresie reinterpretacji danych geologicznych w celu
wyznaczenia miejsca wykonania kolejnego odwiertu mającego na celu potwierdzenie zasobów złoża
Koblandy, a także wypełnienia przez Petrolinvest szeregu warunków zawieszających umowy farm-out,
w dniu 23 maja 2012 obie firmy podpisały umowę o wspólnym zarządzaniu (JOA) precyzyjnie
określającą zasady współpracy przy odwiertach i eksploatacji węglowodorów na strukturze Koblandy.
Prezes Zarządu Petrolinvest S.A. Bertrand Le Guern komentując podpisanie umowy o wspólnym
zarządzaniu (JOA) stwierdził: „Zawarte w 2010 roku partnerstwo z koncernem TOTAL wynikało z
bardzo wysokiej perspektywiczności struktury Koblandy, gdzie odwiertem Koblandy-3 potwierdziliśmy
złoże wysokiej jakości ropy naftowej i gazu ziemnego. Dzisiejsze podpisanie umowy z koncernem
TOTAL określa szczegółowo prawa i obowiązki koncernu TOTAL jako operatora kontraktu OTG.”
TOTAL zostanie operatorem kontraktu OTG – będzie liderem prac na tym kontrakcie w Kazachstanie
Total jest piątym co do wielkości koncernem naftowym świecie, obecnym również w Kazachstanie, w
projekcie międzynarodowego konsorcjum, które zagospodarowuje największego złoża Kaszagan, gdzie
nakłady inwestycyjne przewidywane są na ponad 130 mld dolarów.
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Na podstawie zawartej umowy drugim istotnym dla Total projektem w Kazachstanie staje się nasz
wspólny projekt na koncesji OTG gdzie na podstawie umowy JOA Total zostanie operatorem dla
wszystkich prac na terenie tego kontraktu, z wyjątkiem prac prowadzonych na strukturze Shyrak,
które Petrolinvest będzie prowadził samodzielnie.
„TOTAL wnosi do współpracy nie tylko finansowanie, ale przede wszystkim ogromne doświadczenie w
zakresie zagospodarowania złóż węglowodorów (up-stream) wynikające z operowania na polach
naftowych na całym świecie, w tym również i w Kazachstanie, gdzie jest jednym z największych
inwestorów.” – dodał Prezes Le Guern.
Zawarcie przez Petrolinvest umowy JOA z TOTAL to model współpracy często stosowany przez tzw.
independents explorers (do których zaliczany jest Petrolinvest), którzy prowadzą we własnym zakresie
wstępne poszukiwania, dokonują odkrycia złoża i wówczas zawiązują współpracę z dużym
międzynarodowym koncernem paliwowym.
Zawarcie umowy JOA było możliwe dzięki potwierdzeniu obecności gazu i ropy w odwiercie K-3 na
Koblandach w 2009 roku oraz perspektywiczności całego kontraktu OTG ocenionego przez
niezależnego eksperta (międzynarodową firmę McDaniel & Associates) na 1,9 mld boe. Sama
struktura Koblandy – jedna z pięciu w kontrakcie OTG - z 800 mln boe, zalicza się w praktyce do tzw.
gigant fields (złoża ok. 1 mld boe).
Zaangażowanie Grupy TOTAL w kontrakt OTG poprzedzone zostało głęboką analizą wszystkich
dostępnych materiałów geologicznych i pozytywnymi wynikami przetworzenia i interpretacji danych
sejsmicznych 3D wykonanych na zlecenie koncernu TOTAL.
TOTAL zainwestuje na OTG w najbliższym czasie ok. 70 mln USD
Na podstawie umowy farm-out koncern Total zobowiązał się do sfinansowania prac na terenie
kontraktu OTG w kwocie 70 milionów USD, które obejmują między innymi wykonanie głębokiego
odwiertu K-4 na strukturze Koblandy, w zamian za co OTG zobowiązało się do przeniesienia na rzecz
Total 50% udziału w kontrakcie OTG.
Z umowy farm-out z 2010 roku z szeregu warunków zawieszających, które zostały wypełnione przez
strony, zostały wyłącznie dwa, które nie stanowią, w ocenie TOTAL i Petrolinvest, przeszkody w
zawarciu umowy o wspólnym zarządzaniu (JOA). Warunki te to:
- uzyskanie zgody na podpisanie umowy o wspólnym zarządzaniu (JOA) z Ministerstwa Ropy i Gazu
Republiki Kazachstanu i przeniesienie na rzecz Total 50% udziału kontraktu, co w praktyce oznacza
rezygnacje z przysługującego Ministerstwie prawa pierwokupu. Petrolinvest jest w trakcie
finalizowania procesu uzyskiwania takiej zgody;
- uzyskanie odpowiednich zgód banków finansujących Spółkę i OTG oraz zwolnienie zastawu na
kontrakcie OTG. Negocjacje Petrolinvestu z EBOiR’em w sprawie dostosowania udostępnionego przez
EBOiR finansowania do inwestycji wyłącznie na koncesji OTG zostały uznane przez strony za
wystarczająco zaawansowane, aby możliwe było podpisanie umowy o wspólnym zarządzaniu (JOA).
Umowa o wspólnym zarządzaniu (JOA) została zawarta w oparciu o umowę modelową, opracowaną
przez Association of International Petroleum Negotiators, która jest uznanym w branży naftowej
międzynarodowym standardem, regulującym zasady współpracy między partnerami w ramach
jednego kontraktu.
„Należy mieć świadomość, że podpisujemy umowę o wspólnym zarządzaniu z partnerem, którego
roczne przychody są 2,7 razy większe niż roczne przychody budżetu Polski. W tym kontekście warto
zadać sobie pytanie, dlaczego „taki gigant naftowy” zainteresowany jest współpracą na kontrakcie
OTG? Jesteśmy przekonani, że powodem jest ogromna perspektywiczność kontraktu potwierdzona
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dodatkowo wynikami zrealizowanych prac. Dla Petrolinvestu jest to szczególny moment” - podkreślił
Prezes Le Guern.
„Partnerstwo z Grupą Total pozwoli przede wszystkim w możliwie najkrótszym czasie przejść do fazy
komercyjnego wydobycia węglowodorów i jednocześnie w pełni, szybko i efektywnie potwierdzić
geologiczny i ekonomiczny potencjał całej koncesji OTG – dodał.
Total jest jedną z największych na świecie spółek branży naftowej, obejmującą swoim zasięgiem
ponad 130 krajów, zatrudniającą 96 tys. pracowników. Total jest aktywny w poszukiwaniach i
wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego, w przemyśle rafineryjnym, sprzedaży jego produktów,
produkcji i dostarczaniu energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz handlu.
W 2011 roku skonsolidowana sprzedaż grupy wyniosła 184,7 mld euro, zysk operacyjny 12,3 mld
euro, z czego z działalności upstream’owej 10,4 mld euro. Inwestycje kształtowały się na poziomie
24,5 mld euro.
Total obecny jest w Kazachstanie od 1992. Aktualnie, poza projektem OTG, posiada 16.81% udziału
w konsorcjum North Caspian Operating Company zajmującym się zagospodarowaniem jednego z
największych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie i największego na morzu, położonego na
Morzu Kaspijskim złoża Kaszagan (zasoby od 9 do 16 mld bbl ropy naftowej, spodziewana produkcja
450,000 bbl dziennie w pierwszym etapie zagospodarowania). W skład konsorcjum poza Totalem z
takimi samymi udziałami wchodzą również ENI, Shell, ExxonMobil, KazMunaiGaz oraz ConocoPhillips
z udziałem 8.4%, Inpex z udziałem 7.56%. Prognozowane nakłady na zagospodarowanie tego złoża
oceniane są na około 136 mld USD. W przeciwieństwie do kontraktu OTG, w tym projekcie nie pełni
roli lidera i operatora.
Źródło : www.total.com
Kontrakt OTG
W raporcie niezależnego audytora (Competent Person Report (CPR)), przedstawionym przez
renomowaną kanadyjską firmę McDaniel & Associates (jedna z wiodących na świecie firm
wyspecjalizowanych w ocenie zasobów złóż węglowodorów) w październiku 2011, uaktualniono
zasoby dla kontraktu OTG, które wynoszą obecnie 1 909,2 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej
zasobów perspektywicznych.
Wartość udziału PETROLINVEST S.A. (88,1%) w zasobach perspektywicznych Kontraktu OTG z
uwzględnieniem prawdopodobieństwa sukcesu została oszacowana przez McDaniel w 2012 roku na
kwotę 2,332 miliarda USD.
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 Państwu 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 możliwość dokonywania zmian lub
aktualizacji treści niniejszego komunikatu (w tym zastrzeżenia), powinni Państwo zapoznać się z całą jego treścią, w tym z treścią zastrzeżenia
za każdym razem, kiedy zapoznajecie się Państwo 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 oświadczeń
lub zapewnień 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 Amerykańskiej Ustawy o Papierach
Wartościowych z 1933 roku (US Securities Act of 1933 z późniejszymi zmianami) i bez stosownej rejestracji nie mogą być 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 stanowić 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 rzetelność ani prawdziwość informacji publicznie dostępnych zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.
Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, przy czym jakiekolwiek
stwierdzenia dotyczące przyszłości to jedynie potencjalne wyniki zdarzeń, o których mowa w komunikacie prasowym odznaczające się
znacznym poziomem ryzyka i niepewności, opierające się na szeregu założeń (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 możliwość 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
2011 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 założeń strategii Spółki w odniesieniu do tych informacji.
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