Warszawa, 05 czerwca 2012 r.
Komunikat Prasowy
ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z FRANCUSKIMI MENADŻERAMI BRANŻY
POSZUKIWAWCZO-WYDOBYWCZEJ POSIADAJĄCYMI WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W
PROJEKTACH REALIZOWANYCH PRZEZ KONCERN TOTAL.
PLANY WZMOCNIENIA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.
Petrolinvest S.A. informuje, że w dniu 5 czerwca 2012 roku otrzymał zawiadomienie od swojego
akcjonariusza Ryszarda Krauze, w sprawie wprowadzenia nowego punktu do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrolinvest S.A. i powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki
pana Jean-Paul Bertoncini. Ponadto, na wniosek Prezesa Zarządu Bertranda Le Guerna,
akcjonariusz, jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, poinformował o zamiarze przedstawienia
Radzie Nadzorczej spółki kandydatury pana Jean–Francois Duhot do zarządu spółki i powierzenie
mu zarządzania obszarem działalności poszukiwawczo-wydobywczej Spółki (COO).
Od kilku miesięcy planowaliśmy wzmocnienie kompetencyjne Spółki w związku z rozwijającą się
współpracą z Totalem i zagospodarowaniem struktury Shyrak. Dzisiaj na tyle zaawansowaliśmy
realizację naszej strategii, by podjąć decyzję o zaproszeniu do współpracy tak wybitnych fachowców –
powiedział Prezes Bertrand Le Guern.
Pan Jean-François DUHOT, 57 lat, inżynier, pracował na kierowniczych stanowiskach w firmach Elf
Aquitaine i Total w Kongo, Nigerii, Norwegii, Gabonie, później w firmie Perenco w Afryce i Wenezueli.
Był członkiem komitetu wykonawczego koncernu Total.
Pan Jean-Paul BERTONCINI, 65 lat, inżynier, pracował w firmie Total (wcześniej Elf Aquitaine) pełniąc
funkcję menadżera kontraktów w Kongo, Nigerii, Rosji i Kazachstanie, Gabonie i na Morzu Północnym.
Wiem, że rekomendowana przeze mnie współpraca z oboma Panami będzie miała nie tylko bardzo
dobry wpływ na planowanie działań operacyjnych, ale również będzie dobrze postrzegana przez
partnerów tak branżowych jak i finansowych – dodał Prezes Le Guern.
Operacyjna współpraca z firmą Total w ramach prac prowadzonych na obszarze kontraktu OTG w
Kazachstanie oraz posiadanie szerokiego portfela koncesji poszukiwawczych gazu i ropy łupkowej w
Polsce wymaga wzmocnienia zespołu o osoby z doświadczeniem i kompetencjami w operacyjnym
zarządzaniu dużymi międzynarodowymi projektami poszukiwawczo – wydobywczymi.
Na kontrakcie OTG wchodzimy w etap potwierdzenia zasobów węglowodorów oraz planowania ich
rozpoznania i zagospodarowania, w związku z tym, od kilku miesięcy, omawiałem z Prezesem Le
Guern’em potrzebne zmiany organizacyjne. W pełni popieram jego propozycje, gdyż skala wyzwań
wymaga wzmocnienia naszego zespołu o takich ekspertów jak Jean-François DUHOT oraz Jean-Paul
BERTONCINI, z ich wieloletnim doświadczeniem i wiedzą zdobytą w czasie współpracy z firmą Total –
powiedział Ryszard Krauze, Przewodniczący Rady Nadzorczej Petrolinvest S.A.
Doświadczenie ekspertów obejmuje planowanie i zarządzanie operacjami w ramach projektów
poszukiwawczych i wydobywczych, w tym zarówno od ich strony technicznej, jak i prawnej oraz
zarządzania kosztami. Ich udział w zarządzaniu projektami na obszarze Afryki, Ameryki Południowej i
Azji (w tym również i Kazachstanie) ułatwi również kontynuowanie budowy w ramach Spółki
międzynarodowych kompetentnych zespołów specjalistów.
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Zasoby perspektywiczne kontraktu OTG szacowane są na poziomie 1 909,2 mln baryłek ekwiwalentu
ropy naftowej – co klasyfikuje je w kategorii gigant (powyżej 1 mld boe). Wartość udziału
Petrolinvest w koncesji OTG wynosi ok. 2,332 miliarda USD.
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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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