Warszawa, 25 czerwca 2013 r.
Komunikat Prasowy

WYBÓR ZARZĄDU PETROLINVEST NA KOLEJNĄ KADENCJĘ
W związku z publikacją raportu bieżącego w dniu 25 czerwca 2013 roku, Petrolinvest informuje, że
Pan Ryszard Krauze oraz Prokom Investments SA, zgodnie ze statutem Spółki, powołali na kolejną
trzyletnią kadencję, na stanowisko Prezesa Zarządu Petrolinvest SA, Pana Bertranda Le Guerna oraz
na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Petrolinvest SA, Pana Franciszka Kroka. Zgodnie z decyzją
Prokom Investments SA, zarząd spółki będzie dwuosobowy.
Decyzja Prokomu dotycząca ograniczenia składu Zarządu nowej kadencji do dwóch osób jest spójna z
przeprowadzonymi w okresie ostatniego roku działaniami restrukturyzacyjnymi Spółki w zakresie
koncentracji na działalności w segmencie poszukiwania węglowodorów.
Jestem przygotowany do pokierowania Spółką w kolejnej kadencji, wiem co należy zrobić w najbliższych
miesiącach. Petrolinvest działa od 2013 roku wyłącznie w sektorze E&P, w związku z tym także struktura
zarządu spółki powinna być dostosowana do aktualnych potrzeb – powiedział Bertrand Le Guern, Prezes
Petrolinvest SA.
Obecnie naszym priorytetem jest zamknięcie i rozliczenie transakcji sprzedaży udziałów w spółce Emba, a
także sfinalizowanie rozmów w sprawie pozyskania partnera dla koncesji OTG w Kazachstanie. Umowa
sprzedaży udziałów w spółce Emba została zawarta i ostateczne rozliczenie transakcji powinno nastąpić
przed dniem 15 lipca 2013 roku. Przyczyna przedłużania się zamknięcia tej transakcji nie leży po stronie
Petrolinvestu, a nasze banki finansujące są przez nas na bieżąco informowane o zaawansowaniu tego
procesu – powiedział Bertrand Le Guern.
Ponadto, Pan Ryszard Krauze oraz Prokom Investments S.A. poinformowali Petrolinvest, że na zbliżającym
się Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym przez Zarząd na dzień 28 czerwca 2013 roku,
będą głosowali za podjęciem wszystkich uchwał, w tym zgodnie z rekomendacją Zarządu oraz opinią Rady
Nadzorczej, za podjęciem uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
Jestem przekonany, że realizowana przez Petrolinvest strategia koncentracji na najbardziej
perspektywicznym aktywie poszukiwawczym w Kazachstanie, czyli koncesji OTG oraz sprzedaż
niestrategicznych aktywów tj. segmentu LPG oraz kazachskich spółek Profit i Emba połączona ze
zmniejszeniem zadłużenia bankowego jest dla spółki i jej akcjonariuszy korzystna. Z tytułu sprzedaży
udziałów w spółce Emba uzyskamy wpływ gotówkowy na poziomie ponad 100 mln PLN, który pozwoli nam
zmniejszyć zadłużenie w stosunku do konsorcjum polskich banków o ponad 50%. Pozytywnie postrzegam
również nasze rozmowy w sprawie pozyskania partnera dla koncesji OTG w Kazachstanie –
zainteresowanie współpracą na tym kontrakcie jest duże – powiedział Bertrand Le Guern.
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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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