Warszawa, 4 stycznia 2013 r.
Komunikat Prasowy

PETROLINVEST PODPISAŁ POROZUMIENIE Z CZOŁOWYM KONCERNEM
ENERGETYCZNYM CHIN
W dniu 4 stycznia 2013 roku, Petrolinvest podpisał porozumienie z China National Petroleum
Corporation (CNPC) w sprawie zamiaru dokonania przez CNPC inwestycji kapitałowej w kazachską
spółkę zależną Petrolinvestu – OTG.
W imieniu CNPC, memorandum zostało podpisane przez kazachską spółkę CNPC International
(Kazakhstan) Ltd. nadzorującą wszystkie inwestycje CNPC w Kazachstanie. Chiński koncern jest
zainteresowany inwestycją kapitałową w spółkę OTG, w której Petrolinvest posiada 88,1% udziałów,
na warunkach które zostaną uzgodnione przez strony.
Spółka OTG posiada koncesję na poszukiwanie i eksploatację węglowodorów obejmującą obszar
położony w północnej części Kazachstanu i obejmujący m.in. struktury geologiczne Koblandy, Shyrak,
Ayganym, Bestau oraz Tamdy. Zasoby perspektywiczne koncesji OTG zostały oszacowane przez
renomowanego niezależnego eksperta McDaniel & Associates Consultants na 1,9 mld baryłek
ekwiwalentu ropy naftowej, zaś sama wartość zasobów perspektywicznych koncesji została
wyceniona na 2,3 mld USD.
Koncern CNPC jest bardzo uznanym inwestorem w Kazachstanie. Posiada w tym kraju szereg aktywów
wydobywczych, z których część zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie naszej koncesji
posiadanej przez spółkę OTG, co w przypadku dokonania przez CNPC inwestycji kapitałowej w naszą
spółkę umożliwi współdzielenie części infrastruktury niezbędnej dla przemysłowej eksploatacji złoża –
powiedział Bertrand Le Guern, Prezes Zarządu Petrolinvest S.A.
CNPC jest największym chińskim koncernem paliwowym i jednym z czołowych koncernów
energetycznych na świecie posiadającym aktywa poszukiwacze i wydobywcze ropy i gazu w ponad 30
krajach świata oraz uzyskującym dzienne wydobycie ropy naftowej na poziomie ok. 3 mln baryłek oraz
gazu naturalnego na poziomie ok. 240 mln metrów sześciennych. W 2011 roku przychody CNPC
wyniosły ponad 350 mld USD, zaś zysk netto wyniósł ponad 16 mld USD. CNPC jest również głównym
akcjonariuszem koncernu PetroChina, największego chińskiego producenta ropy i gazu, notowanego
na giełdach w Nowym Jorku, Hong Kongu oraz Szanghaju. Od 1997 roku koncern CNPC jest aktywnie
obecny w Kazachstanie, gdzie prowadzi wydobycie na pięciu złożach, a także zaangażowany jest w
budowę i zarządzanie ropociągami i gazociągami łączącymi Kazachstan z Chinami. Ponadto, CNPC jest
wraz z KazMunaiGaz udziałowcem spółki PetroKazakhstan prowadzącej działalność wydobywczą na
terenie Kazachstanu.

Petrolinvest S.A.
Siedziba
Podolska 21, 81-321 Gdynia
tel.: (+48) 58 628 89 10, fax: (+48) 58 628 89 12
e-mail: sekretariat.rn@petrolinvest.pl
EU VAT PL 586-10-27-954, REGON 190829082
KRS 0000270970 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

Biura
Al. Jerozolimskie 65/79, (LIM Center) 00-697 Warszawa
tel.: (+48) 22 553 85 14, fax: (+48) 22 553 85 25
e-mail: sekretariat.rn@petrolinvest.pl

Kontakt:
relacje.inwestorskie@petrolinvest.pl
PETROLINVEST S.A.
Biuro Zarządu
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
www.petrolinvest.pl

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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